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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 
<< با بهترین نرخ و هزینه >>

_____________________
Firouz Hemmatiyan 
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515  Lasalle  boul. 
Lasalle Qc.  H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315
fhemmatiyan@sutton.com       www.sutton.com 

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

2

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

11 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال
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جهان در مقابل مدل مدرن جنگ
انفجار چهارم اوت در بیروت نه یک آغاز است نه یک پایان، 
ادامه ی یک حلقه از زجنیره ای است 
که از افغانستان و ایران آغاز می شود 
و در عراق و سوریه امتداد پیدا می کند تا به لبنان می رسد...
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شمار کرونایی های دنیا از  21 میلیون نفر گذشت؛ 
بیش از ۷50 هزار نفر قربانی کرونا

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

دفتر ترجمه رمسی 
فیروزه مسیحا

)ATIO( و انتاریو  )OTTIAQ( عضو رسمی انجمن مترجمان کبک

کارشناس ارشد مترجمی و دانشجوی دکتری رشته زبانشناسی
•  ترجمه و تایید اسناد و مدارک  •  ترجمه شفاهی در جلسات رسمی،  اداری و دادگاهی

•  تایید امضا اشخاص و کپی برابر اصل   •  تهیه و تنظیم دعوتنامه و انگیزه نامه
•  ترجمه مهرهای گذرنامه جهت تمدید کارت )PR(    و درخواست شهروندی کانادا

•  ارایه خدمات ترجمه حتی در روزهای تعطیل و آخر هفته
•  تخفیف ویژه برای  دانشجویان  و تازه واردین عزیز

Tel.: 438-920-9305
email: firoozehmasiha@yahoo.com

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 
(Corner: St- Marc)
Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(

نشانی 
جدید
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آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات 1۰۰ ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

شرکت Vbuild با سال ها جتربه و 
کادری مجرب و متخصص در امور

• مشارکت در ساخت
• طراحی،ساخت و اجرا

• خرید و فروش
پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا 

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.
برای اطالعات بیشتر از پروژه های 

شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید: آرش جامی

مشارکت در ساخت 

Cell.: (514) 561-0-561

Website: 
www.vbuildholding.com
vbuildholding@gmail.com
Tel: 1-800-240-6119 (701)
_________________________

 We build your future
سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید
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  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878

<< توجه   توجه >>
وقت مالقات را رزرو کنید. لطفا تلفنی با کلینیک متاس گرفته، فقط با وقت قبلی 

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

آغــاز به کار دفتر بروسارد:
7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    
•   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی 
    از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

-----------------

•   دکتر مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 

توجه توجه 

تر بروسارد
کار دف

آغاز به 

7801-2  Taschereau Blvd

Brossard, 

QC  J4Y 1A3
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش 
هزینه هایتان کمک می کند 

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما

ُرزا محمدی 
مشاور  امالک  مسکونی و جتاری 

•  با بیش از 2۰ سال جتربه سرمایه گذاری 
    در امالک و مستغالت 

• 15 سال جتربه در امور خدمات و اخذ 
     وام های بانکی 

• خرید و فروش، اجاره و تهیه وام مسکن 
• خدمات رایگان برای خریداران  و  مستاجران

• خرید ملک جهت سرمایه گذاری 
• ارزیابی رایگان 

• با بهای اجاره خانه، صاحب خانه 
    دخلواه خود شوید

Cell.: 514-867-3114

Roza Mohammadi
Real Estate Broker groupe sutton 

- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle, 

LaSalle, H8R 2M9 
Bureau: (514) 364-3315

RMohammadi@sutton.com

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : masoudrealty@gmail.com

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین
خدمات به شما عزیزان بابت خرید،  فروش،  اجاره امالک 

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی 
خدمات رایگان برای خریداران امالک

خدمات کامل برای مستاجران 
مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایه گذاران امالک

فروش امالک شما در کمترین زمان با شبکه مجرب و متخصص.

مشاور امالک مسکونی 
 در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com
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رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2۰۰6

•  بهترین شرایط برای کارگزاران جدید 
•  بهترین شرایط برای مشتریان گرامی 

•  برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات 
      بیشتر  همین امروز با ما متاس بگیرید. 

Cell.: 514-296-5507

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC  H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686
www.ramier.ca
info@ramier.ca

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری 
برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید: 

رستوران برای فروش

      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
Nazgol Fallah Toussi, 
         LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب چل ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

                                                      م. آزرم

no.  1486
Vol. 26,  15 août 2020 

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..
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)هنرمند و نقاش فقید( }<< ادامه در صفحه: 19{

جهان در مقابل مدل مدرن جنگ
انفجــار چهــارم اوت در بیــروت 
نه یک آغاز اســت نه یــک پایان، 
ادامه ی یک حلقــه از زنجیره ای 
اســت کــه از افغانســتان و ایران 
آغاز می شــود و در عراق و سوریه 
امتــداد پیدا می کنــد تا به لبنان 
می رســد. از مرزهای شــبه قاره 
ی هند تا دریای مدیترانه، تمامی 
این کشورها در کنار یمن و لیبی، 
بخشی از مجموعه ای هستند که 
قرار اســت در دوره ی اوج گیری 
کرونــا و بــرای عصــر پســاکرونا 
متحول شوند. البته دقیق تر این 
اســت کــه بگوییم که قرار اســت 

»متحول «شان کنند. 
اســتثنای  دیــروز  تــا  چــه  آن 
رویدادهای عادی محســوب می 
شــد اینک مــی رود که بــه قاعده 

تبدیل شود. 
از ایــن پس انفجارهایی مانند آن 
چه در چهارم اوت 2020 در لبنان 
روی داد اســتثناء نخواهــد بود، 
قاعده ای اســت که فقــط جدید 
است و قرار است به عنوان هنجار 

نو جا بیافتد. 
کشورمان ماه هاست که دارد این 
روند قاعده سازی استثناء ها را با 
انفجــار و آتش ســوزی از نزدیک 
تجربــه می کند و ایــن در انتظار 
تمام کشورهایی است که از دولت 
هایی ضعیف برخوردارند. ویژگی 
این دولــت های کلنگــی چنین 

است: 
•

از حیث اقتصادی فقیرند. 
درآمــد کافــی ندارنــد، ســرمایه 
گذاری ندارند، فرار سرمایه دارند، 
نقدینگی و تورم در آنها پیوســته 
در حــال افزایــش اســت، ارزش 
پــول آنها در مقابل ارز خارجی در 
حال سقوط اســت، فاقد هرگونه 
چشم انداز روشــن و استراتژیک 
اقتصادی هســتند و هیچ قدرت 
اقتصــادی دولتــی یــا خصوصی 
حاضر بــه قبــول خطر ســرمایه 
گذاری در آن کشــورها نیســت. 
در یــک کالم اقتصاد آنها در حال 
خونریزی مالی است تا جایی که به 

مرحله ی خطرناک 
ورشکستگی عمومی 

برسند. 

•
از حیث سیاسی 

آشفته اند. 
دمکراســی  از 
محرومنــد، مردم از 
دخالت در سرنوشت 
خــود کنار گذاشــته 

شــده انــد، سیاســتمداران آنهــا 
ناالیق و فاســد هســتند، دولت 
دستگاهی فرتوت و ضعیف است، 
سرکوب حقوق شــهروندی رو به 
گسترش اســت، در جهان جای 
و جایگاهی ندارند، اعتبار سیاسی 
آنها از درون و بیرون زیر ســئوال 
اســت، فاقــد طــرح و برنامــه ی 
دراز مدت اند و سیستم مدیریت 
کشور روز به روز و بدون پشتوانه 
ی مادی و لجستیکی می باشد. 
در یک کالم، سیاســت عرصه ی 
مدیریت نیست، عرصه ی کنترل 
است که آن هم دارد از دست می 

رود. 
•

از حیث اجتماعی در معرض 
فروپاشی اند. 

نابرابــری طبقاتی در اوج اســت، 
ســاختار بندی طبقــات مبهم و 
به هــم ریختــه اســت، اعتماد و 
تعــاون اجتماعــی وجود نــدارد، 
اخالق فروپاشــیده و ضــد ارزش 
هــا بــه ارزش تبدیــل شــده اند، 
خودمحوری و باری به هر جهت 
گرایــی راهنمای هر فرد اســت، 
فســاد اجتماعی و ناامنی در اوج 
خود می باشد، انسان ها منزوی، 
ترســو، فرسوده و بی اعتناءی به 
سرنوشت خود هســتند. در یک 
کالم، جامعــه نیســت، آدم های 
گرفتــار و بدبخت کنار هــم قرار 

داده شده است. 
این شــرایط در کشــورهای فوق 
)افغانستان، ایران، عراق، سوریه، 
یمــن، لبنــان، لیبــی( تصادفی 

شکل نگرفته اند. 

ترکیبــی اســت از 
سه عنصر: 

و  اشــتباهات   -
سهل انگاری توده 

ها از پایین، 
خودکامگــی   -
مافیاصفتــی  و 
ن  ا ر ا تمــد ر قد

سیاسی از باال و 
- دخالــت قدرت 
های بــزرگ برای 

تامین منافع خود از بیرون. 
از دل این سه عنصر ملغمه ای به 
بار آمده است که جنگ یا شرایط 
شبه جنگی را برای دهه ها در این 

کشورها مستقر کرده است: 
•

لبنان به مدت حدود پنجاه سال 
از آغــاز جنگ داخلی فرقــه ای و 
مذهبی و بعد حمله اســرائیل در 
دهــه ی هفتــاد میــالدی به این 

سو، 
•

ســوریه به مــدت بیــش از پنجاه 
ســال پس از جنگ با اســرائیل و 
بعد استقرار شــرایط اضطراری و 
سپس جنگ داخلی بعد از 2011، 

•
عــراق بــه مــدت بیــش از چهل 
ســال به واسطه ی کودتا، جنگ 
با ایــران، حمله به کویت، جنگ 
اول خلیــج فــارس، محاصره ی 
اقتصــادی، اشــغال این کشــور 
توســط آمریکا و بریتانیا در سال 
2003 و پــس از آن جنگ داخلی 
و کشتار قومی و مذهبی و دخالت 
ورزی های خارجی مانند حضور 
شــبه نظامیان وابســته بــه رژیم 

ایران و داعش،
•

یمن به مدت بیش از چهل سال 
به واســطه ی جنگ تجزیه ســاز 
این کشــور بــه دو بخــش و بعد 
اتحــاد دوبــاره و اختالفات قومی 
و مذهبــی تــا بهار عربــی و پس 
از آن جنــگ داخلــی و دخالــت 
قــدرت های خارجی مانند ایران، 

. . . ه دکتر کورش عرفانی نگــا

 )www.iraneabad.org( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد اســت
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن کنید. 

korosherfani@yahoo.com :آدرس ایمیل برای تماس

از این پس 
انفجارهایی مانند آن 
چه در چهارم اوت 

2۰2۰ در لبنان روی 
داد استثناء خنواهد 
بود، قاعده ای است 
که فقط جدید است 
و قرار است به عنوان 
هنجار نو جا بیافتد. 

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.

کرونا در ایران؛ 
دور باطل فقر و تشدید 

خطر ابتال
از دور باطل فقر و کرونا سخن می رود. 

بحران  اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به فقر و 
بیکاری در جامعه ایران دامن زده است. فقر و بیکاری 
نیز امکان تهیه ماسک، مواد بهداشتی و تن دادن به 

الزام قرنطینه را از بین می برد...

-------
    

شمار کســانی که در ایران تحت پوشش بیمه نیستند، 
بســیار زیاد است. از آن جمله اســت کارگران روزمزد و 
دست فروشــان. همین موضوع باعث آن شده است که 
فشــار مالی ناشی از شیوع کرونا بر این بخش از جامعه 

بیش از سایر بخش ها باشد.
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد خمینی است. 

خبرنگار خبرگزاری کار ایران "ایلنا"  روز پنجشــنبه 23 
مرداد )13 اوت( گفت وگویی با او درباره ضرورت کمک 
به دستفروشــان و کارگران آســیب دیده از کرونا داشته 

است.
خبرنــگار "ایلنــا"  در ایــن گفت وگو اعالم کرده اســت 
که ۵00 هزار خانوار در ایران "شناســایی" شــده اند که 
تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. ایلنا از رئیس 
کمیته امداد خمینی می پرسد که برای کمک به چنین 

خانوارهایی چه اقداماتی در نظر گرفته شده است.
بختیاری در پاسخ می گوید: "بسته غذایی". 

به ادعای او سه و نیم میلیون بسته غذایی توسط سپاه، 
بســیج و دیگر نهادهای جمهوری اسالمی توزیع شده 

است.
بختیاری در ادامه گفته اســت: »تا جایی که در جریان 
هســتم، دولت به حدود ســه میلیون نفر نیز وام قرض 

الحسنه پرداخت کرده است.«
رئیس کمیته امداد خمینی به کسانی اشاره می کند که 
به رغم آسیب دیدن از ویروس کرونا تحت پوشش کمیته 
امداد نبوده و »راضی نیستند تحت پوشش کمیته قرار 

بگیرند.«
رئیــس کمیتد امداد خمینی گفته اســت: »امیدواریم 
دوبــاره به این افراد کمک شــود. همچنیــن امیدواریم 

زمینه کار این افراد دوباره فراهم شود.«

دور باطل
این در حالی اســت که مصطفی اقلیما، رئیس انجمن 
علمی مددکاری اجتماعی بر این باور است فقر و بیکاری 
باعث آن می شود که مردم و اقشار محروم جامعه امکان 
تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده را نداشته و نتوانند 
اصول بهداشتی ضروری برای مقابله با ویروس کرونا را 

رعایت کنند.
اقلیمــا حمایت از مــردم جامعه و مراقبت از ســالمتی 
شــهروندان را در شــمار وظایــف مســئوالن حکومتی 

می داند. 
او گفته اســت: »رعایت اصول پزشکی برای پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا باید با حمایت های اقتصادی از 
نیازمندان، اقشار آســیب پذیر و کارگران روزمزد همراه 

باشد.«
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی درباره محدود 
بودن امکانات اقشار محروم برای مقابله با ویروس کرونا 
گفته است: »در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ها 
خرید اقالم ضروری بهداشــتی همچون ماسک و الکل 

برای اقشار محروم جامعه دشوار است.«
به باور او، بحران کرونا باعث فقر بیشتر برخی از اقشار 
جامعه و از جمله کارگران روزمزد و دستفروشان شده و 
فقر این اقشــار امکان مقابله با ویروس کرونا را کاهش 

داده است.
او تصریح کرده است: »به عنوان مثال یک کارگر روزمزد 
یا دست فروش به طور حتمی نمی تواند قرنطینه خانگی 
را رعایت کند. تعطیلی برخی کسب و کارها و رستوران ها 

نیز باید با پرداخت غرامت همراه باشد.«     •
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 13۰۰ دالر 

انواع لوازم یدکی اتومبیل های خاورمیــا نه...
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حقـــوق  بشر
با اوج گیری خطر کووید ۱۹ در بازداشت گاه ها 

کلیه ی مدافعان حقوق بشر باید آزاد شوند

پاریسـ  ژنو، 13 آگوســت 2020 
)23 مــرداد 13۹۹( ـ برنامــه ی 
نظارت بــر حمایــت از مدافعان 

حقوق بشر  اعالم کرد: 
با گســترش خطر کوویــد 1۹ در 
ایران و شمار رو به رشد مبتالیان 
در بازداشــت گاه ها، آزادی بدون 
قیــد و شــرط و فــوری کلیــه ی 
مدافعان حقوق بشر زندانی بسیار 

ضروری است.
مدافــع سرشــناس حقوق بشــر 
نســرین ســتوده، بــا توجــه بــه 
وضعیت خطیر در بازداشت گاه ها 
که فاصله گیری اجتماعی در آنها 
غیرممکن و امکانات بهداشــتی 
آنهــا به شــدت ناکافــی اســت و 
زندانیان را در خطر ابتال به کووید 
1۹ قرار می دهد، با انتشار نامه ای 
در روز 11 آگوســت )21 مرداد( 

اعــالم کرد که تــا آزادی کلیه ی 
زندانیان سیاسی کشور دست به 
اعتصاب غذا خواهد زد. نسرین 
ســتوده وکیل، حقوق بشــری و 
چهره ی برجســته در مبــارزه در 
راه حقوق بشر در ایران، در حال 
حاضر حکم 3۸.۵ ســال زندان را 
به اتهام های ساختگی می گذراند. 
دادســتان تهران در اردیبهشت 
توضیحــی  هــر  بــدون   13۹۹
دستور داد حساب های بانکی او 
مسدود شود. از آن تاریخ تاکنون 
درخواســت همسر و وکیل خانم 
ستوده برای توضیح بدون پاسخ 

مانده است.
برنامه ی نظارت در عین حال از 
گزارش های تــازه درباره ی موارد 
جدیــد ابتالء بــه کوویــد 1۹ در 

بازداشت گاه ها نگران است. 

در هفته ی گذشته، آزمایش های 
تصادفی در زندان اوین در تهران 
نشان داد که 12 زندانی به کووید 
1۹ مبتــال و روز ۹ آگوســت )1۹ 
مــرداد( بــه درمــان گاه زنــدان 
منتقل شده اند. مدافعان حقوق 
بشر اســماعیل عبدی، دبیرکل 
پیشــین کانون صنفی معلمان، 
جعفــر عظیــم زاده دبیــر هیئت 
مدیــره ی اتحادیــه آزاد کارگــران 
داوودی،  امیرســاالر  و  ایــران، 
وکیل دادگســتری، در میان این 
عده هستند. برنامه ی نظارت به 
ویژه نگران سالمتی آقایان عبدی 
به علت داشتن آسم و عظیم زاده  
به خاطر بیماری هــای کلیوی و 

قلبی است.
•••

»بدترین کابوس برای ایران«؟!
توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
آمریکا روز پنجشنبه 23 مرداد از 
توافق تاریخی اســرائیل و امارات 
برای »عادی سازی کامل روابط« 
خبر داد. او در کنفرانس خبری در 
کاخ سفید تاکید کرد این »گامی 
مهم« برای صلــح در خاورمیانه 
اســت. او همچنیــن گفت که در 
هفته های آینده مراســم رســمی 
امضــای توافق رهبران اســرائیل 
و امــارات در واشــینگتن برگــزار 

خواهد شد.
بیانیــه  ای  در  هــم  ســفید  کاخ 
می گوید، دونالد ترامپ، بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل 
و شــیخ محمد بن زیاد، ولیعهد 
پایتخت امارات در تماســی برسر 
عادی سازی روابط بین اسرائیل 

و امارات توافق کردند.
برایــان هــوک، نماینــده ویــژه و 
آمریکا در امــور ایران، نیز در کاخ 
ســفید گفت، صلح بین اعراب و 
اســرائیل »بدترین کابوس برای 
ایران« است. او  تاکید کرد، هیچ 
کشــوری بیشــتر از ایــران برای 
تشــدید منازعــه علیه اســرائیل 

تالش نکرده است.
نخســت وزیــر اســرائیل، هم در 
توییتــر خود نوشــت کــه امروز، 
اســت.  تاریخــی«  روز  »یــک 
یوســف العتیبه، سفیر امارات در 
واشــینگتن، در بیانیــه ای تاکید 
کرد که سخن از مناسبات کامل 
سیاسی بین کشورش با اسرائیل 

و ایجاد روابط عادی است.
ایــن امر به مفهوم به رســمیت 
اسرائیل  موجودیت  شــناختن 
برقــراری  و  امــارات  ســوی  از 
مناسبات سیاسی بین دو کشور 

است.
بدیــن ترتیــب، امارات ســومین 
کشــور عربــی و مســلمان، پس 
از مصــر و اردن خواهــد بــود که 
اسرائیل را به رسمیت می شناسد 
و بــا آن رابطــه رســمی برقــرار 

می کند.
امــارات نخســتین کشــور حوزه 
همســایگی  در  فــارس،  خلیــج 
جنوب ایران اســت کــه با دولت 
اســرائیل به توافق صلح رســیده 

است.
توافــق میــان دولت اورشــلیم با 
دولت ابوظبی شــامل گشــایش 
سفارت در کشور مقابل، برقراری 
پروازهای مستقیم، همکاری در 
عرصه گردشگری، سرمایه گذاری 
مشــترک و همچنیــن همکاری 

امنیتی خواهد بود.
بــر اســاس بیانیــه کاخ ســفید، 
هیات هــای نمایندگی اســرائیل 
و امــارات در هفته هــای آینده با 
یکدیگــر دیــدار خواهند کــرد تا 
توافق الزم در زمینه های یاد شده 

را تهیه کنند.
کاخ ســفید، اســرائیل و امارات 
را دو کشــوری کــه دارای جامعه 
پویا، اقتصاد کامال پیشــرفته و از 
صادق ترین متحدیــن آمریکا در 
خاورمیانه هستند، نامیده است.

این بیانیه تاکید دارد که برقراری 
ارتبــاط میان این دو کشــور نیز 
رشد اقتصادی، پیشرفت فن آوری 
مشــترک و ایجــاد ارتبــاط بیــن 
ملت هــای آنهــا را ارتقــا خواهد 

بخشید.
کاخ ســفید ابــراز اطمینان کرده 
کــه این گشــایش دیپلماتیک به 
برقــراری رابطــه میان امــارات با 
اسرائیل محدود نخواهد شد بلکه 
کشورهای دیگری نیز احتماال به 

این مسیر خواهند پیوست.
بیانیه کاخ سفید خبر داده که در 
نتیجه این دستاورد دیپلماتیک 
و به درخواســت دونالد ترامپ و 
با حمایت امارات متحده عربی، 
اســرائیل اعالم حاکمیت خود بر 
کرانه باختــری را متوقف خواهد 
کرد و بر گســترش روابط با سایر 
کشورها در دنیای عرب و اسالمی 

متمرکز خواهد شد.

رســانه های اســرائیل نیــز تایید 
کرده انــد کــه بنیامیــن نتانیاهو 
پذیرفتــه اســت در برابــر توافــق 
تاریخــی بــا امــارات، دولــت او 
از الحــاق بخش هایــی از کرانــه 

باختری عدول کند.
بنیامین نتانیاهو مایل بود از 11 
تیر امسال الحاق حدود 30 درصد 
از اراضی کرانه باختری رود اردن 
را که یهودی نشین ها به روی آن 

ساخته شده اند، آغاز کند.
روزهــای  در  نتانیاهــو  آقــای 
گذشته گفته بود که آقای ترامپ 
»مشــغولیات دیگر دارد و الحاق 

در اولویت برنامه او نیست«.
اســرائیل و امــارات دو ماه پیش 
توافق هایــی بــرای همــکاری در 
زمینه مبارزه با ویروس کرونا امضا 

کردند.
تــا پیــش از همه گیــری ویروس 
کرونــا، دیدارهــای دولتمــردان 
اسرائیل از امارات متحده عربی به 
میزان چشــم گیری افزایش یافته 
و امارات رسما به اسرائیل مجوز 
داده بــود در نمایشــگاه عظیــم 
اکسپوی آن کشور شرکت کند اما 
به دلیل کرونا، برگزاری نمایشگاه 

بین المللی به تعویق افتاد.
مقامات اســرائیل در ســال های 
گذشــته پیوســته گفتــه بودنــد 
بودند که با شماری از کشورهای 
عربی به ویژه در زمینه اجماع در 
مخالفت با سیاست های هسته ای 
و منطقــه ای جمهوری اســالمی 
ایــران، به همکاری  روی آورده  اند 
زیــرا »منافع مشــترک« در برابر 

»دشمن مشترک« دارند.
رسانه های اسرائیل این هفته نیز 
فاش کردنــد که یــک هواپیمای 
اسرائیلی در روزهای گذشته یک 
شــبانه روز در فرودگاه دوحه بود 
تا ظاهــرا پول های قطــر را برای 
کمک مالی به فلسطینیان به غزه 

منتقل کند.
مصر ۴2 ســال پیــش و اردن 2۶ 
سال پیش با اسرائیل روابط کامل 
سیاســی برقرار کردند که هنوز به 
قوت خود باقی اســت اما صلحی 

سرد محسوب می شود.
از  مجموعــه ای  براســاس  ولــی 
شــواهد میدانــی می تــوان از هم 
اکنون ارزیابی کرد که مناسبات 
امارات و اســرائیل روابطی گرم و 

صمیمی تر خواهد بود.
رادیو فردا
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

بازار کار کانادا: آیا رونق اقتصادی بازمی گردد؟

به دنبال بازگشایی بخش بزرگی 
از کسب و کارها در نتیجه کاهش 
رونــد  کرونــا،  ویــروس  شــیوع 
اشــتغال زایی در دومین اقتصاد 
بزرگ آمریکای شــمالی کماکان 
مثبت باقی مانده اســت تا جایی 
که در ماه ژوییه برای ۴1۸ هزار و 
۵00 نفر از بیکاران در این کشور 
اشتغال زایی صورت گرفته است. 
بدین ترتیب در مجموع ســه ماه 
اخیــر اقتصاد کانــادا بیش از یک 
میلیون و ۷00 هزار فرصت شغلی 
ایجاد کرده اســت با ایــن حال با 
توجه به نابود شــدن حدود ســه 
میلیون فرصت شغلی در کانادا به 

دنبال شیوع کرونا، نرخ بیکاری 
در ســطح باالتری از قبل بحران 
قرار دارد. انتظار می رود با توجه 
به بازگشــت تدریجی بنگاه های 
اقتصــادی و حمایــت هــا دولت 
های محلی، اشــتغال زایی برای 
ماه پیش رو نیز در سطح مطلوبی 
باقی بماند. با ایــن حال برخی از 
کارشناسان نگران اند کم کم بازار 
کار به هسته سخت اشتغال زایی 
برســد چرا که تاکنون بیشترین 
سهم از مشاغل ایجاد شده مربوط 
به مشاغل پاره وقت بوده تا جایی 
که در ماه ژوییه بیش از 3۴3 هزار 
شغل ایجاد شده پاره وقت و تنها 

بیــش از ۷3 هزار فرصت شــغلی 
تمام وقت بوده است. 

برت هاوز- کارشــناس مســایل 
اقتصادی در بانک نوا اسکوشــیا 
گفــت: در نــگاه اول بــا یک روند 
مثبــت روبرو هســتیم امــا نباید 
فراموش کنیم که ایجاد مشاغل 
پایــدار کار پرهزینه تــر و زمان بر 

تری خواهد بود. 
متوســط نرخ بیکاری کانــادا در 
بازه زمانی 1۹۶۶ تا 201۹ معادل 
۷.۶1 درصــد بوده که پایین ترین 
رقم ثبت شــده مربــوط به ژوئن 
1۹۶۶ بــا 2.۹ درصــد و باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به دسامبر 
بــوده  درصــد   13.1 بــا   1۹۸2
اســت.در بین مشاغل مختلف، 
بیشترین اشتغال زایی مربوط به 
بخش خدمات بوده اســت و پس 
از آن نیز خرده فروشــی قرار دارد. 
به تفکیک استانی نیز در ماه ژوئن 
بیشترین اشتغال زایی مربوط به 

استان اونتاریو بوده است.  

کانادا: گرمایش زمین
ذوب بزرگ ترین کوه یخی در قطب شمال

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد 
آخرین قطعــه یخی بــزرگ باقی 
مانــده در منطقــه قطب شــمال 
کانــادا در پــی گرمــای بیــش از 
حد ســال جاری دچار شکستگی 

شــده و پــس از غوطــه 
آب هــای  در  ور شــدن 
اقیانوس منجمد شمالی 
با سرعت در حال ذوب 

شدن است. 
قطعــه یخــی عظیــم ۴ 
هزارســاله موســوم بــه 
در   )Milne( مایلــن 
حاشــیه شــمال غربی 

جزیره السمر )Ellesmere( در 
کشــور کانادا، آخریــن قطعه یخ 
عظیم دســت نخورده این کشور 
در قطب شمال محسوب می شد 
کــه از هزاران ســال پیش در این 

محل شکل گرفته بود.
بررسی های ســازمان هواشناسی 
این کشور بر اساس تحلیل تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد که این 
قطعه عظیم یخی شکسته و وارد 
اقیانوس منجمد شمالی شده و به 
همین دلیل مســاحت آن تقریبًا 
۴3 درصد کاهش پیداکرده است. 
ایــن رویداد احتمــااًل بین نهم تا 

دهم مرداد رخ داده است.
 Adrienne( وایــت  آدریــن 
White( پژوهشــگر مطالعــات 
قطبی کانادا در این رابطه اعالم 

کرد: 

بررســی های ما نشان می دهد در 
ایــن منطقه دو کوه یخ غول پیکر 
بــه بخش هــای بســیار کوچــک 
دیگری تبدیل شــده و شــروع به 
ریزش کرده اند. بزرگ ترین آن ها 
تقریبًا به اندازه ۵۵ کیلومترمربع 
و کوچک تریــن آن ها حدود 11 و 
نیم کیلومترمربع مساحت داشته 
و ضخامت آن ها نیز بین ۷0 تا ۸0 

متر است.
یکی از نگرانی های زیست محیطی 
ایجادشده در این رابطه، احتمال 
حرکت این قطعات غول پیکر یخی 
بــه ســمت دکل ها و تأسیســات 

نفتی موجود در این منطقه است 
کــه می تواند منجر به یک فاجعه 
زیســت محیطی شــود. گفتنــی 
اســت قطعه اصلی یــخ مزبور در 
ابتدا 1۸۷ کیلومترمربع مساحت 
داشــته ولی در پی افتادن 
در آب اقیانــوس منجمد 
شمالی، با سرعت زیادی 
در حال ذوب شدن است.

پروفســور لــوک کوپلنــد 
 )Luke Copland(
مطالعــات  متخصــص 
یخچال هــای طبیعی در 
دانشگاه اتاوا در این رابطه 

گفت: 
درجــه حــرارت ایــن منطقــه از 
ماه می تا آگوســت سال جاری، 
۵ درجــه ســانتی گراد گرم تــر از 
میانگیــن ثبت شــده در فاصلــه 
ســال های 1۹۸0 تــا 2010 بوده 
است. این موضوع نشان می دهد 
روند گرمایش زمیــن در مناطق 
شــمالی قطب شــمال با سرعت 
بیشتری در حال رخ دادن است.

کوپلنــد اعتقاد دارد ایــن رخداد 
بــدون هیــچ تردیــدی ماحصل 
تغییــرات آب و هوایی کره زمین 

محسوب می شود.

مقام سابق سعودی محمد بن  سلمان را به 
تالش برای ترور در کانادا متهم کرد

1۶ مرداد - یک مقام اطالعاتی 
ارشد سابق عربستان سعودی 
محمــد بــن ســلمان، ولیعــد 
این کشــور، را به تــالش برای 
ترور خــود و به گروگان گرفتن 
فرزنــدان و بســتگانش متهــم 

کرده است.
دســتیاران  از  جابــری  ســعد 
محمد بن نایف، ولیعهد سابق 
عربســتان ســعودی، می گوید 
که به خاطر داشــتن اطالعاتی 
حســاس درباره نحوه به قدرت 
رســیدن محمــد بن ســلمان، 

هدف قرار گرفته است.
سعد جابری که در شهر تورنتوری 
کانادا زندگی می کند می گوید که 
ولیعد عربســتان در ســال 201۸ 
میــالدی بــه قصــد کشــتن وی 
مامورانی را به کانــادا اعزام کرده 
بود. این اتهام در شکایت رسمی 
ســعد جابــری بــه دادگاهــی در 
واشنگتن پایتخت آمریکا مطرح 

شده است.
ســعد جابری محمد بن سلمان 
را متهم کرده که حدود دو هفته 
پس از کشــتن جمال خاشقجی، 
روزنامه نــگار منتقد ســعودی در 

ترکیه،  برای کشــتن وی 
نیــز تالش کرده اســت و 
ماموران اعزامی سعودی 
کانــادا  گمــرک  در  کــه 
متوقف شدند، تجهیزات 
قطعــه قطعه کــردن نیز 

حمل می کردند.
مقامات عربستان سعودی 

هنوز به ایــن اتهامات واکنشــی 
نشان نداده اند.

جمــال خاشــقجی، روزنامه نگار 
روزنامــه  در  کــه  ســعودی، 
واشنگتن پست مطالبی در انتقاد 
از دولــت تحــت رهبــری محمد 
بن سلمان می نوشت و در حومه 
پایتخــت آمریکا اقامت داشــت، 
روز 2 اکتبــر ســال 201۸، وقتی 
بــرای کار اداری به کنســولگری 

عربســتان در اســتانبول، ترکیه، 
مراجعه کرد ناپدید شــد. سپس 
معلوم شــد کــه او در آنجا به طرز 
بســیار فجیعی به دست ماموران 

عربستان به قتل رسیده است.
مقامات اطالعاتی ترکیه می گویند 
شواهدی در دست دارند که نشان 
می دهد او در داخل کنســولگری 
کشــته و جســد او قطعه قطعــه 
شده اســت. ســازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( هم نتیجه 
گیری کــرد که تصمیــم به قتل 
جمال خاشــقچی نمی توانســته 
بدون اطالع و اذن 
محمد بن سلمان، 
جــوان  ولیعهــد 
گرفتــه  صــورت 

باشد. 
محمد بن سلمان 
پیشــتر گفتــه بود 
که به عنــوان یکی 
از رهبران کشــورش، مسئولیت 
کشته شــدن جمال خاشقجی را 
مــی پذیرد اما آن قتل به دســتور 
وی انجام نشــده بود. عربستان 
قتــل جمــال خاشــقچی را بــه 
»عناصر خودسر« نسبت داده و 
بــرای پنج نفر حکــم اعدام صادر 

کرده است.
این اولین بار اســت که یک مقام 
بلندپایه سابق حکومت عربستان 

به طور علنی محمد بن سلمان 
را به تالش برای ساکت کردن 
مخالفان خود از طریق ترور در 
یک کشــور خارجــی متهم می 

کند.
از سعد جابری به عنوان یکی از 
نزدیک ترین دستیاران شاهزاده 
محمــد بن نایف یاد می شــود 
که تــا زمان به قدرت رســیدن 
محمــد بــن ســلمان، ولیعهد 
بود و پس از آن در ســمت وزیر 
دفاع حضور داشت و در جریان 
دســتگیری های گسترده سال 

201۷ میالدی بازداشت شد.
گفته می شــود که ســعد جابری 
رابــط ســازمان هــای اطالعاتی 
عربســتان ســعودی بــا آمریکا و 
چهــار شــریک امنیتــی دیگرش 
یعنی بریتانیا، کانادا، اســترالیا و 
نیوزلند بوده است و در شکست 
دادن شبکه القاعده نقش مهمی 

داشت.
آقــای جابــری در رشــته هــوش 
مصنوعی از دانشــگاه ادینبورگ 
مــدرک دکتــرا دارد و بــه مقــام 
ژنرالی ارتقا پیــدا کرده بود. او در 
سال 201۵ میالدی از مقام خود 
در وزارت کشور برکنار و دو سال 

بعد عربستان را ترک کرد.
آقای جابری همچنین محمد بن 
ســلمان را متهم کرده که تالش 
می کرد با وعده دادن مقام به او و 
نیز تهدید به استرداد وی به اتهام 
فســاد و نیز دستگیری دو فرزند 
بزرگسال و شماری از بستگانش، 
او را وادار به بازگشــت به کشــور 

کند.
او در شــکایت خــود محمــد بن 
ســلمان را متهم کرده اســت که 
برای شناسایی محل زندگی وی 
بــه ایــاالت متحــده مامورانی را 
اعزام کــرده و آنها را به کانادا نیز 

فرستاده بود.

•

پیش  از این قطعات یخی دیگری 
در کانادا از بســتر اصلی خود جدا 
و ذوب شده بودند و تکه یخ عظیم 
مایلن، آخرین قطعه یخی موجود 
در این منطقه محسوب می شد. 

تا ســال 200۵ این قطعات یخی 
۶ عدد بودنــد ولی به تدریج همه 
آن ها دچار سرنوشــتی شــدند که 

مایلــن اکنون با آن روبه رو شــده 
است.

پرفسور کوپلند در این رابطه گفت: 
دیگر هیــچ قطعه عظیم یخی در 
اطــراف قطب شــمال در مناطق 
مربوط به کانــادا وجود ندارد. به 
نظر می رسد ما تقریبًا همه آن ها 
را از شمال گرینلند و قطب شمال 

روسیه ازدست داده ایم.
گفته می شود احتمااًل دمای باالتر 
از حد معمول، بادهای ســاحلی 
و آب هــای آزاد مجــاور این قطعه 
یخ باعث شکســته و جدا شــدن 
این تکه یخ و شــناور شدن آن در 

اقیانوس شدند.      •
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انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 
(Corner: St- Marc)
Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(

نشانی 
جدید

F A T F
سختگیری های جدید وزارت دارایی کانادا 
درباره نقل و انتقاالت پولی بین ایران و کانادا

پس از اینکه دولت ایران با 
وجود فرصتی سه ساله از 
تصویــب دو الیحه مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم سر باز زد ، گروه 
 )FATF ( ویژه اقدام مالی
تصمیــم  فوریــه   21 روز 
گرفت تا ایــران را در کنار 
کــره شــمالی در لیســت 

سیاه خود قرار دهد .
این نهاد سپس به تمامی 
کشــورهای عضو توصیه 
کــرد تــا تمامــی تدابیــر 

احتیاطی الزم را در ارتباط 
با ایران و رابطه مالی با نهادهای 
اقتصــادی این کشــور را بــه اجرا 

دربیاورند.
در همیــن راســتا وزارت دارایــی 
کانــادا روز 2۵ جــوالی تصمیــم 
گرفت برای حفظ امنیت سیستم 
مالی کشــور تدابیر تــازه ای را در 
زمینه نقل و انتقــال پول به / از 

ایران به اجرا بگذارد.
تدابیر اعالم شــده شرایط نقل و 
انتقــال را تا حدی بــرای صرافی 
ها و ایرانیان مقیم کانادا مشکل 
تــر خواهد کرد و هــر دو طرف از 
این پس باید اطالعات بیشــتری 
را بــرای هر تراکنــش مالی اعالم 

کنند.
بــنا به دستور وزارت دارایی 

کانادا:
•

از ایــن پس تمامی تراکنش های 
مالی به / از ایــران بدون در نظر 
گرفتــن مبلــغ آن یــک تراکنش 
 )high risk ( بــا ریســک بــاال
محســوب شــده و از این رو باید 
انتظار بررسی تمامی جزییات آن 
از سوی بانک و یا سایر نهادهای 
مالی کانادا )در صورت احســاس 
نیاز( را داشت  و عاملیت )صرافی( 
و استفاده کننده )شخص انتقال 

دهنــده( باید اطالعــات الزم در 
مورد تراکنش مذکور را در اختیار 

نهاد مذکور قرار دهند.
•

هویت هر فردی که به نحوی در 
تراکنش مالی بــه / از ایران – با 
هــر مبلغــی -درگیر اســت باید 
 FINTRAC بر اســاس قوانین
کامال مشخص باشدو صرفا ذکر 
اسم فرد ارسال کننده / دریافت 
کننده وجه در ایــران نمی تواند 
کافی باشد بلکه باید هویت او بر 

اساس قوانین کانادا تایید شود.
•

در هر تراکنش مواردی از جمله 
منبع پــول ارســالی / دریافتی، 
دلیل انجــام تراکنش باید کامال 
مشخص شده و ثبت شود و حتی 
در صــورت امــکان مشــخصات 
تمامی طرفهای منفعت برنده از 
وجه ارسالی/ دریافتی باید اخذ و 

ثبت شود.
•

از تمامــی تراکنش هــای انجام 
شده به / از ایران – با هر مبلغی 
که باشد- باید رسید تهیه شده 
و تمامــی تراکنــش هــا بایــد به 

FINTRAC گزارش شود. 
این گزارشــها قبال شامل مبالع 

بــاالی ده هــزار دالر مــی شــد 
ولــی حــاال حتــی نقــل و انتقال 
20 دالر بــه / از ایــران بایــد به 

FINTRAC گزارش شود. 
این مسئله شامل تمامی تراکنش 
های الکترونیکی و اینترنتی هم 

خواهد بود. 
نکتــه مهمــی کــه بایــد در نظر 
گرفــت، شــامل شــدن تمامــی 
از  تراکنــش هــای مالــی بــه/ 
ایران زیر شاخه تراکنش های با 
ریسک باال ) high risk( است 
که عمال تمامی مشتریان بانکها 
که به نوعی منبع مالی آنها ایران 
 high( اســت را بــه  مشــتریان
risk( بــرای بانک بدل می کند 
و این مسئله شاید در بلند مدت 
دســت بانکهــا را بــرای بســتن 
حسابهای این گروه از مشتریان 

کامال باز نگه دارد .
بــه ایــن ترتیــب ایــن گــروه از 
مشــتریان بایــد آمادگــی کامــل 
برای ارائه اطالعات و رسیدهای 
مربوط به تراکنش هایشان از /

به ایران را داشته باشند و امیدوار 
باشــند کــه بانــک قانع شــده و 
همچنان به ارائه سرویس به آنها 

ادامه خواهد داد!
iroonia

حضور واپسین اندرو شی یر درنقش 
رهبر محافظه کاران در مجلس

AndrewScheer@

مجلس کانادا روز چهارشــنبه 
جلســه داشــت. جلسه بعدی 
مجلس اواخر آگوســت برگزار 
می شــود، اما قبل از آن رهبر 
جدیدی بــرای حزب محافظه 

کار باید انتخاب شود. قرار است 
اعضای حزب در کنوانسیون خود 
که به زودی برگزار می شود رهبر 
جدید و جانشــین اندرو شی ِیر را 

انتخاب کنند.
اندرو شی یر از سال 200۴ نماینده 

رجاینا در استان ساسکاچوان در 
مجلــس کاناداســت. او از 2011 
تا 201۵ نیز ســخنگوی مجلس 
)رئیــس مجلــس( بــود. بعــد از 
شکست استفن هارپر رهبر سابق 

محافظــه کاران در انتخابات 
ســال 201۵، انــدرو شــی یر 
به عنــوان رهبــر جدید حزب 

انتخاب شد.
او که انتظار داشت در انتخابات 
اکتبر 201۹، بر حزب لیبرال 
به رهبری جاستین ترودو پیروز 
شود، نتوانست موفقیتی کسب 
کند و شاهد بود که حزب لیبرال 
بیشتر از حزب محافظه کار رای 
آورد و ترودو بار دیگر نخست وزیر 

کانادا شد.

Yves-Francois Blanchet
رهبر حزب بالک کبکوآ خواستار استعفای 

جاستین ترودو و بیل مارنو شد
رهبر حــز ِبــالک ِکِبکوآ گفت 
افتضــاح مربوط بــه واگذاری 
بــه بنیــاد »وی« و  قــرارداد 
قــرارداد  واگــذاری  همچنین 
دیگری به کمپانی شوهر خانم 
ِکیتی ِتلفورد، نشــان می دهد 
که بــه لیبرالها نبایــد اعتماد 

کرد.
ایو – ِفرانسوآ ِبالنِشه گفت مردم 

هنوز در حال مبارزه با چالشهای 
کرونا هستند ولی در قدرت بودن 

افرادی که »سوء مدیریت« خود 
را نشــان داده انــد، خطرناکتر از 

فرستادن مجدد مردم به پای 
صندوقهای رای است.

بالنشــه بــه تــرودو و مارنــو 
هشدار داده که یا استعفا کنند 
و یا او )بالنشه( خواستار رای 
عدم اعتماد به دولت توســط 

مجلس خواهد شد.
اخالقــی  ارزشــهای  کمیتــه 
مجلس در حــال تحقیق روی 
پرونده بنیاد »وی« و نقش ترودو 

و مانرو است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca
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D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

کووید 19 - کانادا... 

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

BASIC ENGLISH COURSES CCBE
BASIC FRENCH COURSES CCBE
REGISTRATION DATES:
>> NEW STUDENTS
- Wednesday August 19  and  Thursday August 20 :
  (9:30-12:30 et 16:00-19:00)
- Monday August 17 and Tuesday August 18:
  (9:30-12:30 et 16:00-19:00)
>> For registration, make an appointment online: 
   at www.hsmontreal.ca   or call us at   514-788-5937.
COST: $100.00 for the whole session  --   Debit/Credit
All books and fees included

Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. 
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
   Fall Session 2020 (August 31 to November 26)
P.M. Classes: Monday to Friday: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
   Fall Session 2020 (August 31 to November 26)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی و فرانسوی  بیاموزید:      نامنویسی ترم جدید 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی  فرانسوی:

3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY)**
1. Your passport (valid or expired)
  • (OR) Birth certificate
2. One of the following documents:
• Canadian Citizenship card / 
  Canadian Certificate
• (OR) Permanent Resident card /
   IMM5292 / IMM5688

• (OR) Canada/Quebec Immigration 
   documents
3. One of the following proof of 
    Quebec residency:
• Medicare card     • (OR) Drivers license
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease

NOTE: 
Students who 

were registered 
for the Spring 
2020 session 

do not 
have to pay

تمدید محدودیت های سفر 
به کانادا تا پایان ماه آگوست

محدودیت های سفر به کانادا برای اکثر اتباع خارجی تا 31 آگوست 
تمدید شده است. از 18 مارس  بود که کانادا محدودیت های سر را 

اعالم کرد.  

•
االن چه کسی می تواند به 

کانادا سفر کند؟
مهاجــرت،  اداره  کــه  آنگونــه 
شــهروندی و پناهندگــی کانــادا 
اعالم کرده اســت در حال حاضر 
تنها افراد زیر می توانند به کانادا 

سفر کنند:
- شهروندان کانادا؛

- دارندگان اقامت دائم کانادا؛
- افرادی که درخواســت اقامت 

دائم آنها تایید شده است؛
- برخی کارگران موقت خارجی؛

- برخی دانشجویان خارجی؛
- بســتگان نزدیک شــهروندان 
و دارنــدگان اقامــت دائــم کانادا 
)همســران، فرزنــدان وابســته، 
نوادگان وابســته، پدر و مادر تنی 

یا ناتنی، قیم یا مربی(؛

شیب منحنی کرونا در کانادا
تصمیــم بــه اعمــال محدودیت 
عمدتــا ناشــی از درگیــری اکثر 
نقاط جهان و در خارج از کانادا با 
کروناست؛ در واقع خارج از کانادا 
وضعیــت کرونــا با داخــل کانادا 

بسیار متفاوت است. 
آنگونه که در داده های ســازمان 
بهداشــت جهانــی آمــده اســت 

سراســر  در  متاســفانه 
جهــان آمــار روزانــه ابتــال به 

کرونا یا COVID-1۹ در حال 
افزایش اســت. اما کانــادا بعد از 
آنکه در ماه آوریل با تعداد باالیی 
از مبتالیان به کرونا مواجه شــد 
شاهد شیب مننحنی ابتال به این 

بیماری است. 
از مــاه ژوئن تعداد روزانه ابتال به 
کرونا در کانادا زیر ۴00 نفر بوده 
اســت. در اواســط مــاه جوالی 
دوبــاره تعداد مبتالیــان افزایش 
یافــت اما مجددا طی هفته های 
اخیر تعداد موارد ابتال به کرونا در 

کاندا به زیر ۴00 نفر رسید.
کانادا در ابتدای همه گیری کرونا 
شهروندان را محبور به قرنطینه 
کرد امــا ایــن محدودیــت ها از 
آن زمان تــا کنون به مقدار قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است. 
هرچند، فاصله گذاری اجتماعی 
و سایر اقدامات در راستای حفظ 
سیالمت و امنیت عمومی )نظیر 
الزام شــهروندان به ماسک زدن 
در برخی از اســتان ها و مناطق 
کانادا( همچنان برقرار است. این 
اقدامات که محدودیت سفر اتباع 
خارجــی بــه داخل کانــادا را هم 
شامل می شود در کاهش موارد 

ابتــال به کرونــا در کانــادا نقش 
مهمی ایفا کرده است.

•
سیستم مهاجرتی کانادا 

همچنان فعال است
در ماه های نخستین شروع همه 
گیــری کرونا، کانــادا به برگزاری 
پذیرش هــای اکســپرس انتری 
ادامــه داد و از متقاضیان دعوت 
کــرد تــا تقاضــای خــود را برای 
اقامت دائم ارائه کنند. هرچند که 
پذیرش های دو هفته یک بار تنها 
متقاضیانی را هدف گرفت که در 
دسته مهاجرتی تجربه کانادایی 
یا برنامه مهاجرت استانی حضور 
داشــتند و از طرف یکی از استان 
های کانادا انتخاب شده بودند. 
اوایــل مــاه جــوالی یــک 
پذیرش امع مختص تمام 
مهاجرتــی  هــای  برنامــه 
برگزار کرد که شامل متقاضیان  
 Foreign Skilled Worker

Program می شد. 
همچنین با توجه به فعالیت های 
قبلی دولت کانادا انتظار می رود 
کــه هفته ی آینده حــد اقل یک 
پذیرش اکســپرس انتــری برگزار 

شود.
برنامــه مهاجرت اســتانی کانادا 
نیــز طی ایــن روزها و مــاه های 
کرونایی فعال بوده اســت گرچه 
اکثر اســتان هــا تدابیــر خاصی 

اندیشیده اند. 
بــرای نمونه ساســکاچوان برای 
اینکه به منتخبین کمک کند تا 
شانسشان در اخذ اقامت دائم را 
از دذست ندهند اقداماتی انجام 

داده است. 
آلبرتا تنها مهاجرتــی را انتخاب 
می کند که در استان آلبرتا حضور 

دارند. 
همچنین اســتان هــای کبک، 
آلبرتــا،  کلمبیــا،  بریتیــش 
ساســکاچوان، منیتوبا، انتاریو، 
جزیــره  نوااسکوشــیا،  انتاریــو، 
پرنس ادوارد نیز مهاجر پذیرفته 

اند.
کانادا به دانشجویان بین المللی 
یــا خارجی نیز کمک کــرده و در 

حقشــان ارفاق نموده اســت و به 
آنهــا اجــازه داده ضمن تحصیل 
آنالیــن در خارج از کانــادا پس از 
تمان شدن درسشان واجد شرایط 
دریافت ویزای  کاری پس از فارغ 
التحصیلــی هم باشــند. برخی از 
دانشجویان بین المللی یا خارجی 
در حال حاضر از محدودیت های 

سفر به کانادا معاف هستند.
•

بقیه سال 2۰2۰ چه می شود؟
کانــادا همچنان وضعیــت کرونا 
هــم در داخــل و هم در خــارج را 
زیر نظر خواهد داشت تا مقررات 
ســفری خود را برای باقی ســال 
2020 اعالم کند. علیرغم تمدید 

محدودیت های ســفر بــه کانادا 
کانادا همچنان بــه معاف کردن 
افــراد بیشــتری فکــر مــی کند. 
دولت کانــادا در حــال حاضر در 
حال رایزنی با استان ها و مناطق 
کانــادا، دانشــگاه های کانــادا و 
ســایر موسســات آمــوزش عالی 
کانادا در مورد امکان استقبال از 
دانشــجویان خارجی به شیوه ای 
ایمن رایزنی می کند.  همانگونه 
کــه از ابتدای همه گیری شــاهد 
بــوده ایم کانادا به تدریج طی ماه 
های آتی معافیت های جدیدی در 

این مورد اعالم خواهد کرد.   
در ضمــن اهداف کانادا در زمینه 
سیاســت های مهاجرتــی در این 

ایام کرونایی نســبت بــه دوره ی 
قبل از کرونا تغییری نکرده است. 
کانادا همچنان خود را متعهد به 
اجرای برنامه ســطوح مهاجرت 
بین ســال های 2020 تــا 2022 

می داند. 
الزم به ذکر است که با توجه به پیر 
شدن جمعیت کانادا و کاهش نرخ 
زاد و ولــد در این کشــور، و با در 
نظر گرفتن اهمیتی که مهاجرت 
در تقویــت اقتصاد کانــادا به نظر 
نمی رســد که کانادا در سیاســت 
های مهاجرتی خود تغییرات قابل 

توجهی اعمال کند.      
•
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Michael  
Monfared مایکـل منفـرد

کارشناس رسمى مهاجرت کانادا

Regulated Canadian
Immigration Consultant

You can speak to me in English, French, Persian and Italian 

با آشنائى به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، فارسى، ایتالیائى
راه مـادرش شـادروان ماریا کتنه را ادامه میدهد 

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com

www.michaelmonfared.com

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون هیچ پیـش شماره   87159570(021)

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام

514 550 9204 

چینی فاضله  مدینه  و  ایران 

ایران و چین برای کسب مقام نخست تعداد اعدام، زندانیان 
سیاسی و فرار مغزها در جهان با هم در رقابت هستند

امیر طاهری 
-----

آنکــه جار  بــا 
و جنجــال بر 
پیمــان  ســر 
ی  د بــر ا فر
ی  ر جمهــو
اســالمی و جمهوری خلق چین 
می یابــد،  کاهــش  اندک انــدک 
شیفتگی بخشی از شخصیت های 
خمینی گرا برای »الگوی چینی« 
همچنان شــدت می گیــرد. یک 
اســتاد دانشــگاه خمینی گــرا به 

دانشجویان خود می گوید: 
»اگــر الگــوی چینی توانســت 
مشکل یک کشور 1.۴ میلیارد 
نفــری را حل کند، چــرا نتواند 
برای ایران 8۰ میلیون نفری نیز 

مشکل گشا باشد؟«
آقای اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهوری، آقای حسن 
روحانی از »خیر و برکت« الگوی 
چینی سخن می گوید. آقای علی 
از  ربیعــی، ســخنگوی دولــت، 
شــباهت هایی که میــان چین و 

ایران وجود دارد، یاد می کند.
اما ایــن چین آرمانی کــه اکنون 
مدینه فاضله خمینی گرایان شده 

است، چقدر واقعیت دارد؟ 
در این تردید نیست که جمهوری 
خلــق چیــن در طی ۴۵ ســال با 
پذیرفتــن نظام ســرمایه داری در 
شکل دولتی آن به موفقیت های 
بزرگ اقتصادی دست یافته است. 
در ایــن مدت، چین که در ســال 
1۹۴۹ میــالدی، یعنــی هنــگام 
پیدایــش جمهــوری خلــق یک 
اقتصــاد پیــش از دوران صنعتی 
داشــت، تبدیــل شــده اســت به 
بزرگترین قدرت صنعتی جهان با 

لقب »کارخانه امروز عالم.«
با این حال، الگوی چینی، یا بهتر 
بگوییم »دنگ شیائو پینگی« به 
آن زیبایی و دلربایی که می نماید، 
نیست. از نظر اقتصادی، این الگو 
روی رشد تکیه می کند، نه توسعه 
و کلیــات را بــر کیفیــات ترجیح 
می دهــد. ایــن الگو را در بســیار 
کشــورهای دیگــر نیــز دیده ایم. 
کشــورهایی که با رشد اقتصادی 
بدون توسعه و تحول از نظر کمی 
تغییر کردند، اما از نظر کیفی درجا 

زدند یا حتی عقب رفتند. 
ژاپن در دوران می جی، پروس در 
زمان بیســمارک، اتحاد شوروی 
در دوران اســتالین، آرژانتین در 
عهد خوان پــرون و البته، رایش 
ســوم در آلمان تجربه ای مشــابه 
داشــتند. تجربه همه آنان نشان 
داد که رشــد ســریع اقتصادی با 

بهره گیری از نیروی کار ارزان، گاه 
حتی در سطح بردگی غیر رسمی، 
همراه با بی اعتنایی به هزینه های 
و  زیســتی  محیــط  درازمــدت 
گسترش شکاف طبقاتی، در یک 
مقطع کوتاه تاریخی، نتایج آماری 
فوق العــاده عرضــه می کنــد، اما 
در بلند مــدت صدماتی به جامعه 
می زند که همه آن نتایج آماری را 

باطل می سازد.
امروز پس از ۴۵ سال، جمهوری 
خلــق از نظــر آمــاری بزرگترین 
اقتصــاد جهــان به شــمار می آید 
با تولید ناخالص ملــی هم تراز با 
ایاالت متحده. در این ۴۵ ســال، 
جمهوری خلق توانســته اســت 
نزدیک بــه یک پنجم از جمعیت 
خــود را از فقر مطلق بیرون آورد 
اما، در عوض، با دادن بزرگترین 

سهم به یک پنجم دیگر 
از جمعیت خود، شکاف 
طبقاتی را وسیع تر کرده 

است. 
به عبارت دیگر، الگوی 
چینــی فقــر مطلــق را 
کاهــش داده امــا فقــر 
نســبی را افزایش داده 

است. 
حاضــر 1۹3  حــال  در 
کشــور عضو ســازمان 
ملل متحــد را می توان 
به چهار بخش تقسیم 

کرد: 
- کشورهای ثروتمند، 

- کشورهای مرفه، 
- کشــورهای میانــه، 
یا به عبــارت خودمانی 
»هم چین هم چین« و 

- کشورهای فقیر. 
حاضــر،  حــال  در 
در  خلــق  جمهــوری 
مقــام نــود و ششــم از 
نظر درآمد سرانه ساالنه 
جزو کشــورهای »هم 
چین هم چین« است، 
یعنی در مرز کشورهای 
ثروتمند و کشــورهای 

فقیر پرسه می زند.
بــد نیســت بــه آقایــان 
جهانگیری و ربیعی یادآور 
شویم که در این جدول، 
جمهوری اسالمی ایران، 
با همه گرفتــاری هایی 
که دارد، در مقام هشتاد 
و نهم قــرار دارد یعنی از 
جمهــوری خلــق جلوتر 

است. 
بــا این حال، گســترش شــکاف 
طبقاتــی، افزایش فقر نســبی و 
آســیب رســانی به محیط زیست 

آلوده گــر  بزگتریــن  )چیــن 
محیط زیست است(، تنها معایب 

الگوی »دنگی« نیستند. 
این الگو چین را در سه مورد مهم 
در مسیر وابستگی درازمدت قرار 

داده است. 
خنستین مورد، سرمایه گذاری در 
رشــد اقتصادی جمهــوری خلق 
است. در ۴۵ سال گذشته نزدیک 
به ۴0 درصد از کل سرمایه گذاری 

از خارج آمده است: 
ژاپن، ایاالت متحده، کشورهای 
اروپایی، شــبکه های پول شویی 
در هنــگ کنــگ و ماکائــو، کره 

جنوبی و حتی تایوان. 
فرابردی  وابســتگی  دوم،  مورد 
چین بــه منابع خارجــی انرژی، 
یعنی نفت و گاز است. جمهوری 
خلــق در حــال حاضــر فقط یک 
سوم از نیازهای خودر را 
در زمینه انرژی از منابع 

داخلی تامین می کند. 
مورد ســوم، وابستگی 
بــه واردات محصــوالت 
کشاورزی برای کشوری 
که همواره در لبه پرتگاه 

قحطی زیسته است. 
ســرمایه خارجی، کارگر 

ارزان چینی و بی توجهی 
به محیط زیست و قوانین 
انســانی کار، همــراه بــا 
دزدیدن یــا خریدن حق 
مولــف از خارجیــان، در 
چین یک نظام اقتصادی 
به وجود آورده اســت که 
در ســطح پهناور است، 
اما عمق نــدارد. الگوی 
»دنگــی« مناســب یــک دونده 
100 متــر اســت، نه یــک دونده 
ماراتــن. در زمینــه کاوش هــای 

علمی و عرضه نام های شــناخته 
شده تجاری، یا به قول خارجیان 
»برند« هــای چینی هنــوز وارد 
باشــگاه بســته قدرت های بزرگ 

صنعتی نشده است.
همه این ها به کنار، الگوی دنگی 
هزینه ای بس بزرگتر داشته است: 
تضعیف و در پاره ای از موارد حتی 

نابودی فرهنگ چین. 
به عنوان یکــی از کهن ترین، اگر 
نخواهیم بگوییم کهن ترین کانون 

تمــدن در تاریــخ، چیــن در 
چارچوب یک نظام ویژه ارزشی 
زیســته اســت. در ایــن نظام، 
دیگــر کانون هــای  علی رغــم 

تمدن، مثال ایران، مصر یا هند، 
یا یونــان، خدا یا خدایــان جایی 

ندارد.
در غیاب خدایان، انســان چینی 

خــود را بــا جهــان پیرامــون، به 
معنــای تمامــی کائنــات، تنهــا 
می یابــد. بدین ســان  نخســتین 
هدف نظام ارزشی چینی برقراری 
و حفظ هماهنگی و حتی دوستی 
میان انســان و کائنــات و حضور 
دائمی آن به شکل طبیعی است. 
امــا برای آنکه بتوانیــم با کائنات 
و طبیعــت هماهنگ و دوســت 
باشــیم، نخســت الزم اســت که 
میــان خودمــان نیــز دوســتی و 
وجود  هماهنگــی 
داشته باشد. بدین 
ســان، برقــراری و 
هماهنگی  حفــظ 
و آرامــش میان؟ یعنــی جامعه، 
هــدف دوم نظــام ارزشــی چینی 
است. در این نظام، آموزش کتب 
تائو برآورنده هدف اول است. در 

حالــی که آمــوزش جهان بینی 
کنفوســیوس بــر آوردن هدف 

دوم را وعده می دهد.
الگــوی دنگی می کوشــد تا این 
نظام ارزشــی را تا سطح بخشی 
از فلکور عامیانه تنزل دهد یا ، 
در بعضی موارد، سرکوب کند. 
آرمان درازمــدت الگوی دنگی، 
آمریکایی ســازی چین است- 
البته منهای دموکراسی. بدین 
سبب است که ژی چین پینگ، 
رئیس جمهوری کنونی چین، از 
»هرچه بزرگتر، هر چه بیشتر« 
ســخن می گوید، نه از »هر چه 

بهتر«. 
در صدها شــهر چیــن، الگوی 
»هر چه بزرگتر، هر چه بیشتر« 
جنگل هایی از آسمان خراش ها 
و سوپر مارکت های کپی شده از 

آمریکا شکل گرفته اند.
یک دوست نویسنده ام، ژین ران، 
می گوید که 1۵00 آسمان خراش 
شــانگهای او را بــه یــاد جنگلی 
در یک صحــرا می انــدازد -یک 

صحرای فرهنگی. 
یک دوست نویسنده دیگر شکوه 
می کنــد که »پیــش از انقالب ما 
برده بودیم و پس از انقالب برده 

بردگان شدیم.«
فرهنــگ چنــد هزار ســاله چین 
همواره در سه زمینه تجلی کرده 
است: شــعر، خطاطی و نقاشی. 
هدف این هر ســه، تعالی انسان 
اســت به حالت باالی هستی، یا 

بعد عالی روح: بی ژینگ.
در ۴۵ ســال گذشته، این هر سه 
زمینه زیر آتشــبار یــک فرهنگ 

چین 
بزرگترین 
آلوده گر 
محیط
 زیست
 است!

تب داغ 
آمریکایی 
شدن چین 
جلوه های 
بسیاری 
دارد. 

»گوگوش 
چین؟!«

}<< ادامه در صفحه: 18{
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7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره(  شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

ایران: جامعه... 

}<< ادامه در صفحه: 24{
حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

اقتصاد، اختالف طبقاتی، مالیات، و عدالت
آیا مالیات -این دسِت نامبارک دولتی، در جیب شهروندان -

 می تواند نفعی برای اقشار مختلف جامعه داشته باشد؟
بهروز شاکری فرد - تورونتو 
ذهــن  در  »مالیــات«  عبــارت 
بسیاری از ایرانیان تداعی کننده 
شــخصیت »داروغه« در کارتون 
رابیــن هود اســت: شــخصی که 
توســط کشــیش شــهر )یا شاید 
دقیق تر بتوان گفت توسط شکم 

کشیش( از کلیسا بیرون شد!
از این رو، نمی توان توقع داشــت 
عموم جامعه، رابطه روشنی بین 
مالیات و عدالت در ذهن داشــته 

باشند. 
اّما آیا به راستی، مالیات، پوِل زور 

است؟
مالیــات  قوانیــن  شــکل گیری 
بردرآمد، در ایاالت متحده آمریکا، 
بــه ســال 1۹13 برمی گــردد، و 
انگیزه وضع این قوانین را کاستن 
از برخــی بی عدالتی هــای رایــج 

می توان عنوان کرد. 
اّما چــه ارتباطی بیــن مالیات و 

عدالت می توان یافت؟
ســیر تحــّول قوانین مربــوط به 
مالیات توّجه بسیاری از محققان 
را بــه خود جلب کرده، و اهمّیت 
اعمــال نفــوذ در تحــّوالِت آینده 
این قوانین، تبدیل شــده به یکی 
از انگیزه های نســل جــوان برای 

ایفــای نقــش در انتخابــات )بــه 
خصــوص در کشــور آمریکا( و در 

کل، حضــور در عرصــه 
سیاســی. ایــن موضوِع 
بسیار مهم، در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 
201۶ ایــاالت متحــده 
آمریکا تبدیل شــده بود 
بــه یکــی از ِبزنگاه هــای 

سیاسی.
مالیــات  راســتی  بــه 

چیست؟ 
چــه نقشــی در اقتصاد، 

و چه نقشــی در القــا کردن حس 
عدالــت و همبســتگی اجتماعی 

دارد؟ 
فــرار از مالیات چــه تبعاتی برای 
جامعه )در مقیاس شهری( و چه 
تبعاتی برای کشورها )در مقیاس 

جهانی( خواهد داشت؟ 
به طور خالصه، آیا مالیات -این 
دســِت نامبارک دولتی، در جیب 
شهروندان- می تواند نفعی برای 
اقشــار مختلــف جامعــه داشــته 

باشد؟

ضرورت وجود قوانین مالیاتی
مالیات، در اصل، انتقال توانایی 

خرید از یــک بخش از جامعه 
)مردم( به بخشی دیگر است. 
ایــن پــول قاعدتًا 
بایــد صــرف ارائه 
خدماتی شود که 
همــه از آنها بهره 

)نیــروی  می برنــد 
پلیــس بــرای حفظ 
دســتگاه  امنیــت، 
بــرای  قضایــی 
عدالــت،  گســترش 
بخش های آموزشی و 
حفاظت  تحقیقاتی، 
از محیط زیســت، زیرساخت ها، 

ارتش، و غیره(.
عــدم وجود قوانیــن مالیاتی - 
همان طور که شهروندان ایرانی 
امروز تجربه می کنند - ســبب 
افزایش تدریجی کسری بودجه 
دولــت شــده، و در صورتــی که 
رابطه سیاسی بین دولت و بانک 
مرکزی تحت نظر مجلس نباشد، 
دولت به واسطه افزایش نقدینگی 
)چاپ پول( کسری بودجه خود 

را جبران می کند. 
و  خیــزش  ســبب  روش،  ایــن 
افسارگســیخته  تــورم  اســتمرار 

خواهد شد.

مهم ترین 
عامل موفقیت 
شما، ثروت 
خانواده ای 
ست که در 
آن به دنیا 
آمده اید. 

اّما آیا اقشار مختلف جامعه باید 
به یک میزان مالیات بپردازند؟ 

جــواب قطعــًا منفــی ســت. در 
بســیاری از کشورهای پیشرفته، 
اقشار فرودســت جامعه، نه تنها 
کل مالیاتــی کــه در طول ســال 
پرداخــت کرده انــد را از طریــق 
انتقــاالت مالــی از دولــت پــس 
می گیرند، بلکه بخشی از مالیاتی 
پرداخــت  اقشــار ثروتمنــد  کــه 
کرده انــد را نیــز به صــورت یارانه 

دریافت می کنند.
پیــش از بررســی نقــش مالیات 
در گســترش عدالــت اقتصادی، 
می بایســت بــه انــواع مختلــف 

مالیات اشاره کرد.

منابع اصلی اخذ مالیات
شــهروندان ایرانی، هنگام خرید 
زنجیــره ای،  فروشــگاه های  از 
رقمی نزدیک به ۹ درصد مالیات 

می پردازند. 
خریــد کاال، یکی از تراکنش هایی 

ســت که در بســیاری از کشورها 
منبــع اخــذ مالیــات محســوب 

می شود. 
عالوه بر این مورد، می توان به 

- مالیات بر درآمد، 
- مالیات بر سود، 

بازگشــت  نــرخ  بــر  - مالیــات 
سرمایه، 

- مالیات بر ارث، و 
- مالیات بر دارایی اشاره کرد.

روند صعود یا فرود مالیات بر هر 
یــک از این منابع، تاثیــرات دراز 
مدت و بســیار مهم بر افزایش یا 
کاهش اختــالف طبقاتی خواهد 
داشت. اّما پیش از بررسی بهترین 
و بدتریــن نوع مالیات، افراد یک 
جامعه می بایســت بر سر اهدافی 

مشخص به توافق برسند. 
به عنــوان مثال، در بســیاری از 
اروپایــی، شایســته  کشــورهای 
ساالری از جمله آرمان هایی ست 
که اکثریــت جامعــه آن را هدفی 

ارزشمند می دانند.

ریشه های این آرمان را می توان در 
انقالب 1۷۸۹ فرانسه جست: 

انقالبی که یکی از تالش های اّولیه 
اّمــا نه چندان موّفق برای حرکت 

به سمت برابری شهروندان بود.

آرمان ها و اهداف جمعی
میزان موفقیت هر فرد باید رابطه 
نزدیکی با تالش ها و قابلیت هاِی 
فردِی این شــخص داشته باشد. 
به عنوان مثال، فرآیند برافراشتن 
یک ســاختمان مســکونی از یک 

زمین خالی را در نظر بگیرید.
این فرآیند، سه نوع انسان از سه 
را  اجتماعی-اقتصــادی  طبقــه 

درگیر می کند: 
- طبقــه ســرمایه دار )صاحــب 

زمین(، 
- طبقــه تحصیلکــرده و کارمند 

)معمار و مهندس(، و 
- طبقه کارگر و فرودست.

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.
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مشغول سرکوب ملت ها هستند، 
کاری ندارند. 

گفتمان مسموم ضد متدنی

و  الگــوی حکمرانــی چــپ  آیــا 
بدیــل  عنــوان  )بــه  اســامگرا 
دیکتاتوری هــای ســکوالر اما در 
قالب های نظامی گرا، ربانی ساالر، 

تمامیت خواه یا اریستوکرات( که 
همه ادعای ملی داشته اند، بیشتر 
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
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Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 
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Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Faranak Hashemi D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

بیروت: پیامد انفجار

}<< ادامه در صفحه: 16{

استعمارفرانسهیامافیایحزباهلل؟

___________
مجید محمدی 
___________

۱۰ اوت  - یکــی از پیامدهــای 
اجتماعی و سیاسی شگفت انگیز 
انفجار بیروت که به کشته شدن 
بیــش از 2۰۰ نفــر، مفقودی ۶۰ 
تن، مجروح شــدن هزاران تن و 
بی خانمانی بیش از دویست هزار 
تن انجامید، امضــای توماری از 
سوی ده ها هزار لبنانی )۵۷ هزار 
تا ۷ اوت 2۰2۰( برای قرار گرفتن 
لبنــان تحــت حاکمیت فرانســه 
اســت. افــرادی کــه از وضعیــت 
دولــت تحــت اســارت حزب الله 
به جان آمده انــد، باید ده ها برابر 
باشــد، امــا بــا توجه بــه فضای 
ارعابی که حزب الله بر مردم لبنان 
تحمیل کرده اســت، همه جرات 
امضای آن تومار را نداشته اند. این 
تومار یعنی درخواست بازگشت به 
دوران ماقبــل ۱۹۴۳ کــه لبنــان 
تحــت حاکمیــت فرانســه قــرار 

داشت. 
چــرا و چگونــه شــهروندان یک 
دولت مستقل بدانجا می رسند که 

می خواهنــد یک دولت خارجی 
بر آنها حکم براند؟ 

دولــت ملــی بــا آنها چــه کرده 
اســت؟ امضــای این تومــار در 
باب جنبش های اســتقال در 
استعمار،  مســئله  خاورمیانه، 
ملی  دولت هــای  شــکل گیری 

در قرن بیســتم، و مشــروعیت و 
کارآمدی آنهــا در طی هفت دهه 

اخیر، چه به ما می گوید؟

آن که می خواستند، نشد
جنبش های اســتقال خواهی در 
خاورمیانــه در قــرن بیســتم، به 
دنبال شــکل گیری دولت ملی با 
اتکا بر شکل دادن به نوعی هویت 
ملی بودند. ایــن جنبش ها اکثرا 

در تاســیس چنیــن دولت هایی 
موفق شدند. هدف برخی از آنها 
رهایی از اســتعمار و هدف برخی 
دیگــر )تحــت تاثیر مارکسیســم 
و اســامیزم( نقــض همپیمانی 
و همــکاری بــا غرب بودنــد. اما 
هرچه بیشتر از زمان استقال یا 
بریــدن از غرب می گــذرد، مردم 
این کشورها بیشتر بدین سمت 
رفته اند که زمان پیش از استقال 

)لبنان امــروز( یا پیش 
از انقاب )ایران امروز( 
را بــا زمــان بعــد از آن 
مقایســه کنند و غبطه 
بخورند. سرکوب و نقض 
بنیــادی،  آزادی هــای 
اتــاف،  و  ناکارآمــدی 
و  داخلــی  جنگ هــای 
خشونت، و فساد مفرط 
این دولت ها، به مقایسه 

فوق دامن زده است.
در  اســتعماری  دولت هــای 
دوره هایی ملل تحت حاکمیت یا 
قیمومت خود را در شــرایط قیام 
ســرکوب کرده اند، اما در ســمت 
دیگر نیز نبایــد فراموش کرد که 

دولت هــای ملــی در ایــن زمینه 
نــه تنهــا از آنها عقــب نبوده اند، 
بلکه در مواردی سرکوب هاشــان 
گسترده تر و شــدیدتر بوده است 
)در مقام مقایســه هســتیم و نه 
هیــچ  داوری(.  و  ارزشــگذاری 
دولت استعماری در تاریخ معاصر 
بیــش از پانصد هــزار نفر )هفتاد 
هــزار زن و کــودک( را قتل عــام 
نکرده یا با بمب شیمیایی بدان ها 

حمله نکــرده اســت )ســوریه(، 
یــا هیــچ دولــت اســتعماری در 
طی یک ماه ســه تا پنج هزار نفر 
مخالف سیاسی را در زندان اعدام 
نکرده اســت )ایران(. ملت ها در 
مواجهه با همین امور اســت که 
شرایط استقال یا بریدن از غرب 
را بــا شــرایط ماقبل آن مقایســه 

می کنند. 
البتــه در مــوج تــازه چپگرایی و 
پاکیزگی و هویت 
در  سیاســی 
کشورهای غربی، 
اســتعمار در کنار 
دیگر اموری مثل 
»سختکوشی«، 
و تفکــر عقانــی 
»ارزش هــای  از 
ســفید«  نــژاد 
معرفی شــده و به 
لعــن و نفرین گرفتار آمده اســت 
تا از ایــن طریق، تمدن و میراث 
درخشــان غرب مورد حمله قرار 
گیرد و پاکســازی شــود. در این 
موج، مجسمه های افرادی مثل 
تئودور روزولت از جلو ساختمان 
طبیعــی  تاریــخ  مــوزه 
جمــع آوری  نیویــورک 
و  دانشــگاه ها  می شــوند. 
استادان کمونیست و ضد 
امپریالیست، توزیع کننده 
ایــن ســم هســتند. تنها 
موضوعــی کــه ذهــن آنها 
را اشــغال کــرده اســت، نابودی 
تمــدن غربــی و بزرگ تریــن و 
قدرتمندترین دولــت آن، ایاالت 
متحده اســت. آنها هــر روز تخم 
تنفــر از ایــن تمــدن و کشــور را 
در ذهــن جوانــان می کارنــد. در 
اعتراضــات بــا بهانه مــرگ جرج 
ادعایــی  نمادهــای  بــه  فلویــد 
وینســتون  جملــه  از  اســتعمار 
چرچیــل که نقشــی کلیــدی در 
نابودی فاشیسم داشت، 
نیــز حملــه شــد. این 
معترضــان به چرچیل 
کــه رهبــری منتخب 
مــردم بریتانیــا بــوده 
است حمله می کنند، 
اســد،  بشــار  بــا  امــا 
خامنــه ای، کاســترو، 
مــادورو، پوتین، کیم 
جونگ اون و شی جین 
پینگ که همین امروز 

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.

چرا و چگونه شهروندان یک 
دولت مستقل بداجنا می رسند 

که می خواهند یک دولت 
خارجی بر آنها حکم براند؟
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خانم های محجبه شیک وپیک و 
ســطح باال به خواستگاری دختر 
شــما بیایند. لطفًا قبــل از حرف 
مهریه، از نســبت های خانوادگی 
قوم وخویشــی  وابســتگی های  و 
شادوماد سؤال کنید. اگر دیدید 
کمتریــن خویشــاوندی بــا بیت 

رهبــری و مقــام معظــم دارند، 
مجلــس را بــه هم بزنیــد و چای 
نداده ردشان کنید بروند. فعاًل که 
بدجوری دارد گند رانت خوری ها 
و باالکشــیدن های پــدر عــروس 
یک وقــت  درمی آیــد.  رهبــری 
خدای نکرده شما و دخترتان هم 

بــه آتش این بدنامی ها و اتهامات 
می سوزید.

البته چند وقت دیگر قضایا زیر و 
رو می شود و برای یارو بزرگداشت 
را  شــاکی هایش  و  می گیرنــد 
می اندازند زندان. بنابراین به کلی 

خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

}<< ادامه در صفحه: 25{

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

هادی  سبک  به  گیری  فال 

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکسو با تضمین بهترین نرخ روز 

1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 
(Corner: St- Marc)
Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

صرافی الیت 
فارکس

)خضر(

نشانی 
جدید

»اِمامزون«، آمازون اسالمی برای دزدی!
فال این هفته شما و لپ تاپ شما در حکومت اسالمی

هادی خرسندی 
شاعر طنز پرداز 

•
فروردین

هفتــه  فروردیــن  متولدیــن 
پردردســری در پیــش دارند. روز 
اول هفتــه از وزارت اطالعات به 
ســراغ شــما می آینــد و در رابطه 
با یــک میلیارد کمکی کــه آقای 
سیستانی برای مبارزه با کرونا از 
عراق فرســتاده، با شما صحبت 
می کننــد و شــما را بازخواســت 

می کنند چرا بیشتر نفرستاده؟!
شما اظهار بی اطالعی می کنید و 
می گویید اصاًل خبر ندارید و حتی 
فکر می کردید آیت الله سیستانی 
باید در سیســتان باشــد، تعجب 
می کنید چرا در عراق است. آن ها 
جواب می دهند آن که در سیستان 
باید باشد، رستم است، نه آیت الله 

سیستانی.
شما قانع می شوید. آن ها از شما 
می خواهند سهم خودتان را برای 
مبارزه با کرونا بدهید. خونسردی 
خــود را حفــظ کنیــد و بگوییــد 
»چشم، چشم، من سهم خودم 
را مستقیمًا می فرستم برای آقای 
سیســتانی که دودســت نشــود. 

بروید از ایشان بگیرید!«
آن ها با عصبانیت منزل شــما را 
بازرسی می کنند و طبق معمول 

لپ تاپتان را می برند.
•

اردیبهشت
مأمــوران  هفتــه  ســوم  روز 
حکومتی به سراغ شما می آیند و 
می خواهند از روابط شما با خانم 
کاماال هریس باخبر شوند. شما 
می گویید ایشان را نمی شناسید. 

می گویند پس آقای جو بایدن چه 
کسی را به عنوان معاون خودش 
معرفی کرده؟ شما با هوشمندی 
می گوییــد کامــاال هریــس! مــی 
گویند پس دیدی می شناســیش 
حقه بــاز، چــرا اول دروغ گفتی؟ 
شما می گویید منظوری نداشتم.

بعد مأموران عصبانی می شــوند، 
خانه شــما را بازرســی می کنند و 
لپ تاپ شــما را بــا خود می برند. 
خونســردی خــود را حفظ کنید 
و عجالتــًا از لپ تاپ همســرتان 

استفاده کنید.
•

خــــرداد
اگر شــما متولد خرداد هســتید 
روز دوم هفته در خیابان شــما را 
دستگیر می کنند و در بازداشتگاه 

از شما می خواهند اعتراف کنید 
که برای کدام کشــور جاسوســی 
می کنیــد. شــما می گویید هیچ 

کشوری.
آن هــا فهرســتی از نام کشــورها 
به شــما می دهنــد و می خواهند 
به ســلیقه خود یکــی را انتخاب 
کرده و اعتراف کنید. سعی کنید 
خونســردی خــود را حفظ کنید 
و بــا آن ها همــکاری کنید. آن ها 
هــم در مقابــل با شــما مهربانی 
کــرده و برایتــان فــاش می کنند 
که جاسوســی برای کدام کشــور 
ضــررش کمتر اســت. در نتیجه 
شــما چین را انتخاب می کنید، 
چون مدت زندان جاسوســی اش 
بیست دقیقه بیشتر نیست. بعد از 
بیست دقیقه شما را تحت الحفظ 
بــه خانه می برنــد، لپ تاپتــان را 

می گیرند برمی گردند.
•

تیـــر
مســئله  یــک  بــا  هفتــه  ایــن 
جانی دالــری، ســتوان کلمبوئی 
مواجه می شوید. یکی از دوستان 
ایمیــل  و  می آیــد  شــما  پیــش 
پسرخاله اش را نشانتان می دهد که 
در قطــار رومانی قاضی منصوری 
را دیده اســت و تعجــب زده از او 
پرسیده است »مگر شما از هتل 
پــرت نشــدید پائیــن؟«. قاضی 
منصوری بابت این شناخته شدن 
ناگهانی هراسان می شود و خود را 

از قطار پرت می کند پائین!
حاال دوست شما نمی داند اگر این 
ایمیل را به مقامات قضائی نشان 
بدهــد، او را تشــویق می کنند یا 
از ســاختمان دادگستری پرتش 
می کننــد پائیــن؟ بــه او بگوئید 
را  لپ تاپــت  فقــط  هیچ کــدام. 
می گیرنــد کــه ایمیل را بررســی 

کنند.
•

مـــرداد
آقایان متولد مــرداد این هفته با 
همسرشــان درگیــری دارند چرا 
که بعد از انفجار غم انگیز بیروت، 
خانم هــای ایرانــی، به خصــوص 
هرچــه  از  وسواســی هایش، 
احتمــال انفجار داشــته باشــد 
وحشــت دارند. بنابراین ممکن 
اســت قوطی زغال و ســوخته و 
نسوخته و بست و نبست و مواد 
الزم شما را به احتمال یا به بهانه 
نیترات آمونیوم، ســر به نیست 

کنند.
خونسردی خود را حفظ کنید. 
با همسرتان مهربان باشید. یک 
لپ تــاپ جدید برایش بخرید که 

منصرف شود.
•

شهــریور
متولدیــن ایــن مــاه اگــر دختر 
دم بخــت دارنــد، بایــد خیلــی 
حواسشــان جمع باشد. ممکن 
اســت روز ســوم هفته عــده ای 
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Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

Call for 

appointment

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

فریدون فرخزاد: در سالگرد ترور این 
شوریده شومن ایران... 

---------
سخنان فرخزاد علیه خمینی و 
اسالمی  جمهوری  سران  دیگر 
او را به هدفی مهم برای ترور 

تبدیل کرد
---------

در 21 ســالگی وارد دانشــگاه 
مونیخ در جنوب آلمان شــد و 
علوم سیاسی خواند. پایان نامه 
کارشناسی ارشــدش را درباره 
تاثیر عقاید مارکس بر کلیسا و 

حکومت آلمان شرقی نوشت.
فریدون فرخزاد عــالوه بر این 

ماننــد خواهر بزرگ تــرش فروغ 
فرخزاد شــاعر بود؛ شــاعری که 
بــه گفته نیما مینا در پیش گفتار 
ترجمه انگلیسی شعرهای آلمانی 
او »فصلــی دیگــر« بــه فارســی 
می اندیشــید و بــه آلمانــی شــعر 

می گفت.
در 2۸ ســالگی نخســتین دیوان 
شعر او به زبان آلمانی منتشر شد 
و جایزه ادبی گرفت. اما برای این 
که بیشتر بدانیم فرخزاد که بود و 
چه ها کرد باید به ســراغ آن هایی 
رفــت کــه او را از نزدیــک درک 

کرده اند.
اسکندر آبادی خبرنگار دویچه وله 
فارسی یکی از آن هایی است که با 
فریــدون مالقات و گفت وگو کرده 
اســت. با او در حاشــیه بیست و 
هشتمین مراســم یادبود فرخزاد 
که بــا حضــور عالقه مندانش در 
شــهر بن آلمــان برگزار شــد قرار 
دربــاره  او  از  داشــتم.  مالقــات 
ویژگی های فرخزاد پرسیدم گفت: 
رشــته  در  فریــدون  »تحصیــل 
سیاست نشان دهنده پس زمینه 
تعهــد او بــه جامعه اســت. رفتار 
هنرمندانه و مردم پسند، موسیقی 
پاپ او و سینمای مردمی جزیی از 
رفتــار روزانه و ویژگی فریدون بود 
که در آدم های دیگر کمتر ســراغ 

داریم.«
فرخزاد به خاطر ویژگی های خاص 
خودش، استعداد بسیار و تسلط 
به زبان های آلمانی، انگلیســی و 
فرانسه اولین ایرانی بود که برای 
نخســتین بار و به طور رسمی در 
آلمان و در رادیو و تلویزیون شهر 
مونیخ به اجرای برنامه پرداخت. 
او حتــی بــرای اولین بــار پدیده 

»شــومن« را وارد ایــران کــرد و 
برنامــه ای بــا عنــوان »میخــک 
نقره ای« ســاخت و در تلویزیون 
ملی اجــرا کــرد. ایــن برنامه که 
طرفداران بسیاری در بین مردم 
داشــت حــدود دو ســال پخش 

می شد.
از آن او هشــت »برنامــه  پــس 
تلویزیونــی« دیگــر تولیــد و اجرا 
کرد. فریــدون برنامه های زیادی 
هم برای رادیو ساخت و محبوبیت 

بسیاری میان مردم پیدا کرد.
پــس از انقــالب ۵۷ او در ابتــدا 
محکوم به خانه نشینی و سپس به 
دادگاه انقالب احضار و برای مدتی 
بازداشت شد. به گفته خودش با 
وجود همه سختی ها، دور شدن 
از عالــم هنــر، خانه نشــینی ها و 
بیکاری ها قصد نداشــت از کشور 
خارج شــود، چون عاشــق ایران 
بود و بــرای همین هــر رنجی را 

حاضر بود تحمل کند.
در  خروجــش  علــت  دربــاره  او 
یک مصاحبــه رادیویی می گوید: 
»دیدم دیگر جانم در خطر است 
و هر لحظه ممکن است جانم را 
از دست بدهم. من نمی خواستم 
بی خود جانم را از دســت بدهم. 
من آرزو می کنم جانم را از دست 
بدهم به خاطر یک مســاله مهم. 
برای فرهنگ، بــرای هنر، برای 
سیاست واال، برای آزادی خواهی، 
ولی من نمی خواستم گوشه یک 
اتاق یا زندان از بین بروم. آدم باید 
تا روزی که می تواند، زنده باشد و 
مثمر ثمر باشد. من می توانستم 
بهره بدهم، برای همین از ایران 

آمدم بیرون.«
پس از خروج فرخــزاد از ایران در 

ســن ۴۶ ســالگی، او شهر 
به شــهر، کشــور به کشور 
و قــاره بــه قــاره می رفت و 
اجتماعــی  کنســرت های 
و سیاســی برگزار می کرد. 
درباره ایران و مسائل مردم 
طوالنــی  ســخنرانی های 

می کرد.
اســکندر آبــادی در بخش 
ســخنانش  از  دیگــری 
از  »یکــی  می گویــد: 
خطــرات جــدی فرخــزاد 
برای حاکمــان جمهوری 
اسالمی این بود که او ضربه های 
کاری بــه تصورات مردم نســبت 
به شــخصیت های آن نظام وارد 
می کــرد. بــه خصــوص افــرادی 
که ســعی می شــد از طرف نظام 
مقدس جلوه داده شوند، از جمله 
شخص آقای خمینی که فرخزاد 
ســخنرانی معروفی درباره رساله 

توضیح المسائل او دارد.«
آبــادی با بیــان این کــه فریدون 
ســعی می کرد مردم را نسبت به 
مسائل و سیاست حاکم بر ایران 
آگاه کنــد و تفکــر جامعــه را بــا 
روشن اندیشی به جریان بیاندازد 
افزود: »پرونده حذف و سرانجام 
قتــل او دقیقا از همیــن جا آغاز 
شــد. چــرا کــه بــرای حکومــت 
خطرناک ترین مســاله این است 
که مردم بفهمند و بیندیشند که 

چه بر آن ها می رود.«
فریــدون بازیگر ســینما هم بود. 
بــی آرام«  »دل هــای  فیلــم  در 
کاری از اســماعیل ریاحی نقش 
فرهــاد را بازی کرد و یک ســال 
قبل از مرگش هم در فیلم »وین 
را دوســت دارم« بــه کارگردانــی 
هوشنگ الهیاری به ایفای نقش 

پرداخت.
او وقتــی بــه قتــل رســید وضــع 
مالــی چنــدان خوبی نداشــت و 
در آپارتمان کوچــک اجاره ای در 
شهر بن )آلمان( زندگی می کرد. 
بســیار خانواده دوســت  فریدون 
بود. مادرش را عاشــقانه دوست 
می داشــت و در ســال های آخــر 
عمرش به شــدت تالش می کرد 
تا بــرای دیدار مــادر بیمارش به 
ایــران برگــردد و برای ایــن کار با 
مقامات جمهوری اسالمی تماس 

می گرفــت که شــرح آن در کتاب 
»خنیاگر در خون« نوشته میرزا 

آقا عسگری مانی آمده است.
فرخــزاد  فریــدون  ســرانجام 
در   13۷1 ســال  مردادمــاه  در 
آپارتمانــش در شــهر بــن آلمان 
بــا چاقــوی آشــپزخانه بــه قتــل 
رسید. در فیلم مستند »چاقوی 
آشــپزخانه در دهــان« کــه یــک 

شرکت آلمانی آن را درباره فریدون 
فرخزاد ساخته است، روزنامه های 
آن روز آلمان نشان داده می شوند 
که در آن ها درج شده است، تنها 
3۷ ضربــه چاقو به دهان فریدون 

زده شده است.
با توجه به شباهت قتل هایی که 
قبال از ســوی ماموران جمهوری 
اســالمی صــورت گرفته اســت، 

ماننــد قتــل افــرادی چــون تقی 
روحانی، شاپور بختیار، سید جواد 
ذبیحی و بســیاری دیگر و همین 
طور هم زمانی قتل او با قتل های 
زنجیــره ای در داخــل و خــارج از 
ایــران، بســیاری کشــتن او را به 
عوامل جمهوری اسالمی نسبت 

داده اند.
مهدیه پوریادگار

یادواره... 
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 .... پزشکی 

استعمار فرانسه یا مافیای حزب اهلل؟...   << ادامه از صفحه: 16

 از کینه و بغض و خشم آکنده شدیم 
 بر مرکب انقالب تازنده شدیم

 فریاد زدیم شاه مردم خوار است 
 شیخ آمد و ما ز شاه شرمنده شدیم 

امساعیل خویی 

در جهت رفاه و خیر ملت ها عمل 
کرده اند یا دولت های استعماری؟ 
آیــا دولت هــای نزدیــک به غرب 
در جهان در حال توســعه )ترکیه 
ماقبل احــزاب اســالمگرا، ایران 
ماقبــل  لبنــان  پهلــوی،  دوران 
حزب اللــه، مصــر ماقبــل ناصر( 
بیشــتر به ملت هاشــان خدمت 
کردند یــا دولت هــای ضدغربی 
آنها؟ با چهار موضوع نهادسازی، 
دولتگرایــی، تجــارت و توســعه 

می تــوان بــه داوری اســتعمار یا 
همپیمانــی با غــرب و مقایســه 
آنها با دســتاوردهای دولت های 
ملــی پرداخت، چون سرنوشــت 
ملت ها با انتخاب میان روش ها و 
الگوهای متفاوتی که در این چهار 
حوزه عرضه شــده، رقــم خورده 
اســت. ســعادت و رفاه و کرامت 
هیچ ملتی بدون این چهار عنصر 

ممکن نیست. 

نهادسازی
بریتانیای کبیر در نهاد 
ســازی در ملــل تحت 
)آبادانــی(  اســتعمار 
مثال زدنی بوده است. 
قضایــی،  نهادهــای 
مالــی )بانــک و بــازار 
بهداشــتی  و  ســهام( 
)واکسیناســیون( کــه 
توسط بریتانیا در ملل 
تحت استعمار تاسیس 
شــدند، هنوز بهترین 
نمونه ها از حیث رعایت 
آیین دادرسی و حقوق 
متهم هســتند. تجربه 
هنک کنگ و یک قرن 
در  مالــی  شــکوفایی 
برابر چشــمان ماست. 
پس  مردم هنک کنگ 
از دو دهه پیوســتن به 
بازگشت  آرزوی  چین، 

به تعیین سرنوشت خود در یک 
نظام دمکراتیک )مثل زمان قرار 
داشتن تحت اســتعمار بریتانیا( 
را دارنــد. در حــوزه اخذ مالیات 
و آبادانــی محلــی نیز ایــن دولت 
باقیات صالحات بسیاری بر جای 
گذاشته است. کافی است سفری 
به پنج قاره داشــته و تاسیســات 
خدماتی جوامــع را دنبال کنید. 
خواهید دید که استعمار بریتانیا 
زمینــه  در  دســتاوردهایی  چــه 
آب رســانی و کشــاورزی و تولید 
صنعتی و بانکداری داشته است.  

توسعه
دهها مطالعه نشان می دهند که 
استعمار بریتانیا و دیگر کشورهای 
آمریــکای  و  آفریقــا  اروپایــی در 
شــمالی زمینه هــای الزم بــرای 
توســعه را در ایــن دو قاره فراهم 
آورده است. رمزهای این توسعه 
سطوح بسیار پایین تمرکزگرایی 
سیاســی، انباشــت ســرمایه در 
بانک ها، حمایــت از بــازار آزاد و 
کارایــی اداری بوده اســت. البته 
تفاوت هایــی از ایــن جهت میان 
استعمار بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، 
هلند و ایتالیا به چشم می خورد. 
استعمار بریتانیا در حوزه توسعه 
موفــق تر از اســتعمار اســپانیا و 

ایتالیا بوده است.

جتارت 
مخالــف  دنیــای  در  تجــارت 
سرمایه داری، تجارت دولتی و لذا 
فاسد و انحصاری بوده است. اما 
اســتعمار اروپایی و بعد ابرقدرتی 
مثــل ایــاالت متحــده از تجارت 
آزاد و امنیت آبراه های بین المللی 
حفاظــت می کــرده اســت. اگــر 
تجــارت آزادی امــروز در دنیا در 
جریان اســت )هر جــا که جریان 
دارد( نظام سرمایه داری در غرب 
و مستعمرات گذشته آن در حفظ 
و تامین امنیت آن دخیل بوده اند. 
استعمار بریتانیا از جهت سیاست 
درهــای بــاز مثــال زدنی اســت. 
تجارت آزاد هر جا در جریان بوده 
به توسعه و رفاه و کاهش فقر یاری 

رسانده است. 

حیطه عمل دولت
در هــر نقطــه ای از دنیــا که پای 
اســتعمارگران اروپایی باز شــده، 
و  ســنت ها  حــوزه  در  ملت هــا 
آزاد  محلــی  تصمیم گیری هــای 
گذاشته شده اند. حتی در کشوری 
بــا عنــوان جمهــوری اســالمی 

پاکســتان، دولت هــا و مجالــس 
محلــی توســط مــردم انتخــاب 
می شوند )البته با فساد گسترده( 
و این میراث استعمار بریتانیا در 
شــبه قاره اســت. دولــت مرکزی 
همه کاره و تمامیت خواه در هیچ 
یک از مســتعمرات کشــورهای 
اروپایی شــکل نگرفته اســت. در 
مقابــل بــه اقمار اتحــاد جماهیر 
دولت هــای  و  چیــن  شــوروی، 
اسالمگرا نگاه کنید. دولت هایی 
مثــل روســیه و چیــن و ایــران 
و  شــیفته دولت هــای متمرکــز 
سیاستگذاری و قانونگذاری از باال 
در همه حوزه های زندگی هستند 
و همین مدل را به دیگر نقاط دنیا 

نیز بسط داده اند. 

اگر مجبور به انتخاب 
می شدید...

این که در جای دیگری از دنیا آن 
هم با تمسک به قوای قهریه برای 
سیاســت خارجــی و داخلی یک 
کشور حتی در حوزه های محدود، 
کشــور دیگری تصمیــم بگیرد، 
بــرای ملت ها دلچســب نبوده و 

نخواهد بــود. مردم خواهان حق 
تعیین سرنوشت خود هستند. اما 
اوال اگر آنها بخواهند مســتعمره 
کشــوری دیگر یا بخشی از خاک 
آن باشــند، باید بتوانند این را در 
یک همه پرسی انتخاب کنند. حق 
تعیین سرنوشــت بــا نتیجه یک 
طرفه )استقالل سیاسی( ناقض 
ایــن حق اســت. همــان طور که 
اســتقالل حق ملت هاست، عدم 
استقالل نیز حق آنهاست. و دوم 
آن کــه قیمومت دیگر دولت های 
قدرتمنــد حتما بهتر از یاغیگری 
و وحشــی گری دولت هایی مثل 
داعش یــا گروه های تروریســتی 
مثــل حزب الله لبنان یا شــرایط 
بدون دولت مثل سومالی است. 
مردم لبنان در دوران استعمار به 
علف خواری از فرط گرســنگی رو 
نکرده بودند، مناطق مســکونی 
و تجاری در شهرهاشــان به انبار 
مهمات تبدیل نشــده بود و یک 
گروه تروریستی-مافیایی بر آنها 

حکم نمی راند. 
•
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با تعیین وقت قبلی

نجات ساالنه ۴۰۰ هزارنفر از مرگ با اجرای 
طرح غربال گری سرطان پستان

--------
محققان بر لزوم پایین آمدن سن 

غربالگری تأکید دارند
--------

پژوهشــی در بریتانیا نشــان داد 
انجام غربالگری ســرطان پستان 
در دهــه چهــارم زندگــی زنان به 
جــای دهــه پنجم ممکن اســت 
ســاالنه جــان ۴00 نفــر را نجات 

دهد. 
سرپرســت این پژوهش دانشگاه 
کویین مری لندن اســت و در آن 
از داده های 1۶0 هزار زن طی 23 

سال استفاده کرده اند.  
این پژوهش در نشریه غده شناسی 
لنســت منتشر شــده و طبق آن 

غربالگــری زنان ۴0 تا ۶0 ســاله 
در 10 ســال اول ایــن دوره آمــار 
مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان 
را تا یک چهارم کاهش داده است. 
از بیــن ۵3 هــزار و ۸۸3 زنــی که 
غربالگری را در دهه چهارم زندگی 
انجــام داده بودنــد ۸3 نفــر جان 
باختند، حــال آن که از بین 10۶ 
هزار و ۹۵3 زنی که در دهه پنجاه 
عمر خود این آزمایش ها را انجام 
داده بودنــد 21۹ نفر جان خود را 

از دست دادند.  
اما پس از آن کاهش چشمگیری 
در آمار مرگ ومیر مشاهده نشد. 

سرپرســت این پژوهش اســتفن 
دافــی از دانشــگاه کوییــن مری 

لندن گفت با پایین آوردن ســن 
ارائه خدمات غربالگری که اکنون 
هر ســه ســال یک بار برای ۵0 تا 
۷0 ســاله ها اســت می توان جان 

افراد بسیاری را نجات داد. 
ایــن پژوهشــگران می گویند اگر 
سن غربالگری کاهش یابد میزان 
تشــخیص ســرطان ۷0 درصــد 
افزایش می یابد و در نتیجه ساالنه 
جــان حــدود 300 تــا ۴00 نفــر 

نجات می یابد. 
افــزود: »امــروزه  اســتاد دافــی 
انجــام  دقیق تــر  غربالگری هــا 
می شود. بیشــتر غربالگری های 
ایــن پژوهــش را در دهــه 1۹۹0 
امــروزه  امــا  داده انــد  انجــام 

تجهیزات مان بهتر شــده است. 
به همین دلیل ممکن است فایده 
غربالگری بیش از آن باشد که در 

این پژوهش دیدیم.«
البته غربالگری زودهنگام ممکن 
اســت باعث افزایش آمار سرطان 
آمــار  شــدن  اضافــه  و  پســتان 
سرطان های بی خطر به این آمار 
شــود. این موضوع ممکن است 
باعث بــروز پریشــانی بی دلیل و 
احتمااًل اثرات جانبــی درمان در 

بیماران شود. 

طبق اعالم پژوهشگران، در این 
پژوهش آمار مبتالیــان ۴0 تا ۴۹ 
ســاله مانند مبتالیــان ۵0 تا ۵۹ 
ساله »کمی« بیش از حد واقعی 

به دست آمده است. 
شــرلی هاجسون اســتاد ژنتیک 
سرطان دانشگاه سن جورج لندن 
درباره این پژوهش گفت نتایج آن 
نشــان می دهد »آمــار مبتالیان 
کمی بیش از حد واقعی به دست 

آمده است«. 
او افــزود: »نتایــج ایــن پژوهش 
بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه 
غربالگری از ســن ۴0 ســالگی به 
باال جان افراد مبتال به ســرطان 
پســتان مخصوصًا کســانی را که 
در مرحله های اولیــه )یک و دو( 

هستند نجات می دهد.« 
امــا مرکــز تحقیقــات ســرطان 
بریتانیــا هشــدار داد کــه هنــوز 
مشخص نیست »اعمال کاهش 
ســن غربالگری پستان در برنامه 
غربالگری فعلی سودمندتر است 

یا نه«. 
داده هــای  مدیــر  لــووز  ســوفیا 
ســالمت در این مؤسســه خیریه 
گفــت: »این پژوهــش باکیفیت 

اســت ولــی نتایج آن بــه تنهایی 
کافی نیست که دست به کاهش 
ســن غربالگــری بزنیــم و بایــد 
بررسی های بیشتری انجام شود 
تا در کنار مزایای این کار معایب 

آن نیز مشخص شود. 
اگر بخواهیم غربالگری را در گروه 
سنی پایین تر هم انجام دهیم در 
مقایســه با طرح فعلی غربالگری 
باید تعداد زنان را شش برابر کنیم 

تا جان یک نفر نجات پیدا کند.
نتیجه غربالگری بسیاری از زنان 
بــه غلط مثبــت شــده و ممکن 
است تعدادی به اشتباه جزو آمار 
مبتالیان به حســاب آمده باشند 
که اگر سن را پایین نیاوریم شاید 
هرگز این آســیب ها به آنــان وارد 

نشود.« 
از هر هشت زن بریتانیایی حدود 
یکــی را در طول زندگی اش مبتال 
بــه ســرطان پســتان تشــخیص 

می دهند. 
این ســرطان در صورتــی که زود 
تشــخیص داده شــود می توانــد 
درمــان شــود و به احتمــال زیاد 

بیمار بهبود می یابد. 
امیلی گودار
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۷. نفوذ خزنده در بازار های مالی 
جهان؛

•
۸. افزایــش قــدرت نظامــی ملی 
چین )بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد 
دالر و پیش بینــی تولیــِد ۶ نــاو 

هواپیمابر تا ۲۰۳۰(.

کانوِن قدرت چیــن در »افزایش 
تدریجی مازاد سرمایه« از طریق 
تجارت اســت و ســپس انضباط 
کاری، تمرکز در اهداف و سیستم 

سیاسی درون گراست. 
هــدف آمریکا این اســت که مانِع 
افزایــش تدریجی ســرمایه چین 
شود تا از اســتیالی منطقه ای و 

جهانی آن جلوگیری کند. 
آیا چینی ها می خواهند طی چند 
دهۀ آینده ابر قدرت جهان شوند؟ 
پاســخ به این ســوال تابعی ست 
از اینکــه تــا چه میزان کشــورها 
بخواهنــد و یا به نحــوی مجبور 
باشــند چنین وضعیتی در نظام 

بین الملل تحقق پیدا کند.
استراتژی حاکمیت  کانونی ترین 
آمریکا برای جلوگیــری از اهداف 
جهانی چیــن »تقویت و تحکیم 

اتحادیه های موجود« است. 
اســترالیا، ژاپــن، کــره جنوبی، 
تایوان، ویتنــام، مالزی، تایلند و 
تا اندازه ای اندونزی و فیلیپین در 
شرق آسیا از اولویت برخوردارند. 
تحکیــِم رابطه ی آمریــکا با هند 
مرحلــه بعــدی ایــن اســتراتژی 

در آســیا اســت. توجه بیشــتر به 
کشــورهای عربی به ویژه مصر و 
عربســتان از یک طرف و ترکیه از 
طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی 
این استراتژی است. تقویت جدی 
روابط بــا اتحادیه اروپــا و حضور 
گســترده در مرکــز و شــرق اروپا 
و مدیترانــه بخــش اروپایــی این 

استراتژی را در بر می گیرد.
در عیــن حال، از پــی آمدهای با 
اهمیــت تقابل اقتصــادی آمریکا 
با چیــن، ظهور تقویت شــده ی 

منطقه گرایی است. 
تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک 
بالغ بر ۱٫۴ تریلیون دالر است که 
با تجارت آمریکا بــا اتحادیه اروپا 
برابــری می کنــد. آمریــکا در پی 
این اســتراتژی موازی اســت که 
زنجیره های عرضه کاال و خدمات 
را به ویژه در ارتباطات، کاالهای 
پزشکی، دارو و صنایع حساس، از 
چین به قــاره آمریکا، غرب اروپا، 
هند و بعضی کشور های آسیایی 
منتقل کند تا به تدریج انحصار را 
از اختیار چینی ها خارج کند. البته 
نظم چینی ها، نیروی کار ارزان و 
توانمندی مالی ممکن است این 

استراتژی را حداقل ُکند نماید.
در دهــۀ آینده، جنــگ تعرفه ها، 
تجــاری،  دوجانبــه  مذاکــرات 
اتصــاالت منطقــه ای، واگرایــی 
در  ناکارآمــدی  و  بین المللــی 
ســازمان های بین المللــی پیش 
اســت.  بین الملــل  نظــام  روی 

نشــانه هایی حاکی از بــه جریان 
افتادن این روند ها دیده می شود. 
خریــد و ادغــام موسســات و یــا 
 Mergers and( کارخانه هــا 
Acquisitions( توسط چینی ها 
در آمریــکا هم اکنــون در وزارت 
خزانه داری آمریکا بررسی می شود 
و بــر خــالف دهه هــای ۲۰۱۵ – 
۱۹۹۵ عموما پذیرفته نمی شوند. 
شــرکت های  مــی رود  احتمــال 
محدودیت هــای  بــا  آمریکایــی 
جدیدی برای فعالیت در چین رو 

به رو شوند. 
جدیــد  برنامــه  و  بودجــه  در 
اقتصــادی بعد از کرونــای ژاپن، 
مبلغ ۲۴۳ میلیــارد ین کمک به 
شــرکت های ژاپنی برای خروج از 
چین اختصاص داده شده است. 
علیرغــم اینکه مشــخص اســت 
بعضی کشــورها مانند ژاپن، کرۀ 
جنوبی، استرالیا و هند در تقابل 
میــان آمریکا و چین، خــود را در 
کــدام ســو تعریف می کننــد، اما 
اکثریت مطلق کشورها، سیاسِت 
ابهام، دوسویه، موردی، پروژه ای 
و پیچیــده ای را انتخاب کرده اند 
و بــا ادبیــات دیپلماتیــک اعالم 
کرده اند که عالقمند به سوگیری 
نیستند بلکه از فرصت های هردو 
برای رشد و توسعه ملی استفاده 
خواهند کرد. این رهیافت به ویژه 
در اتحادیه اروپا در دوره ریاســت 

آلمان قابل مشاهده است.

جهان... 

}<< ادامه در صفحه: 24{

چین، آمریکا و انتخابات نوامبر
محمودسریعالقلم

هرچنــد در بســیاری از 
مســائل داخلــی آمریکا، 
جو بایدن و دونالد ترامپ 
بــا هم متفاوت هســتند 
و دیدگاه هــای حزبــی را 
نمایندگی می کننــد، اما 

در عمــدۀ مســائل بیــن المللی، 
از  آمریــکا  سیاســی  حاکمیــت 
 )Bipartisan( اجماِع دو حزبی

برخوردار است. 
اگــر بایــدن در نوامبــر، رئیــس 
جمهــور آمریکا شــود، از واژه ها، 
ادبیــات، روش ها و رهیافت های 
متفاوتی نسبت به مسائل سیاست 
خارجــی اســتفاده خواهــد کرد؛ 
ولی محتوای سیاســت گذاری ها 
عمدتًا ادامۀ منطق فعلی خواهد 
بــود؛ هم چنــان کــه در جنــِگ 
ســرِد ایدئولوژیک، تــا ۷۰ درصد 
مســئله اصلی آمریکا، شوروی و 
کمونیســم بود، در جنگ ســرد 
تــا  اقتصادی-سیاســی فعلــی، 
۶۰-۷۰ درصد مسئله بین المللی 
آمریکا »جلوگیری از شتاِب قدرت 
مالی، فناوری، تجاری، سیاســی 
و اقتصــادی چیــن« اســت. چه 
در برخــورد بــا شــوروی و چه در 
تقابــل با چین، مبنــای رهیافِت 
آمریکا »جلوگیری از گســترش« 

)Containment( است. 
این اســتراتژی هرچنــد در دورۀ 
ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر 
هیالری کلینتون در سال ۲۰۱۶ 
رئیس جمهور آمریکا می شد نیز به 

مرحله اجرا می رسید.
پاندمی کوویــد-۱۹ آمریکایی ها 
را در رهیافــِت بین المللــی خود 
مصمم تر کرده اســت بــه طوری 
کــه عالئمی دیــده می شــود که 
فرآینــِد جهانــی شــدن، کــه در 
اقتصــادی  متقابــل  وابســتگی 
چیــن و آمریــکا طی ســه دهه ی 
اخیر شــکل گرفته بــود، در حال 
 Case by case( جدایی موردی

Decoupling( است. 
شــراکت، همکاری اســتراتژیک 
و رقابــت بین چیــن و آمریکا هم 
اکنون در مسیر تقابل و رویارویی 
در حال شکل گیری است و نظام 
بین الملــل را در مســیر نوعی دو 
قطبی جدید و با محاسبه روسیه، 

با قــدری فاصلــه، به 
قطبــی  ســه  نوعــی 
جدیــد هدایــت کرده 
اســت. این تقابل در 
حــدی اســت کــه دو 
کشــور برای تخفیِف 
شــدت گیری بیماری 
کرونــا همــکاری نکرده انــد. بــه 
نظر می رســد سال ۲۰۱۹ )مانند 
۱۹۵۵ که جنگ ســرد آغاز شد( 
و  چیــن  درگیری هــای  شــروع 
آمریکا باشــد. مدیریِت چگونگی 
قــدرت یافتن چیــن، مهمترین 
رؤســای  بین المللــی  موضــوع 
جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجا 
کــه این رویارویی از حدود و ثغور 
مشخصی فعال بر خوردار نیست، 
نظــام بین الملل حداقــل در یک 
دهــه آینــده از بی اطمینانی هــا، 
بی نظمی ها و به هم ریختگی های 

فراوانی اثر خواهد پذیرفت.
آمریکایی ها به صورت تدریجی و 
آرام از ۲۰۰۵ به بعد شکایت های 
خــود را از روش و منش چینی ها 
در تجارت، نقش آفرینی جهانی، 
اســتفاده از فنــاوری و مقــررات 
بین المللی )به خصوص در سازمان 
تجارت جهانــی WTO( مطرح 
می کردنــد ولــی بــا واکنش های 
دیپلماتیــک و بــه آینــده موکول 
 )Procrastination( کــردن 
چینی هــا رو به رو می شــدند، تا 
اینکه دولــت ترامــپ اعتراضاِت 
بدنۀ سیاســت گذاری آمریکا را به 
اســتراتژی تقابل با چین تبدیل 
کرد. معمواًل تایوان، هنگ کنگ 
و دریــای جنوبی چیــن در راِس 
مســائل چین بــا آمریــکا مطرح 
می شوند اما به نظر می رسد اصل 
نزاع طرفین در مازاد ســرمایه ای 
)Surplus( اســت کــه چین با 
انحصــاِر تجــاری خود به دســت 
آورده و آن را بــه اهرمــی بــرای 
مدیریِت روابط اقتصادی پایاپای 
با حدود ۱۲۰ کشور از یک طرف 
و افزایــش نامحســوِس قــدرِت 
نظامی خود از طرف دیگر تبدیل 
کرده اســت. هــدف آمریــکا این 
اســت که حجم و نرخ رشــد این 

مازاد را ُکند کند.
انضباط حکمرانی و نگاه درازمدت 
باعــث شــده تــا نیت خوانــی از 

چینی ها حتی برای چین شناسان 
راحــت   )Sinologists( غربــی

نباشد. 
چینی هــا معمــوال در رابطــه با 
و  درازمــدت  اهــداف  نیــات، 
قدم هــای آهســته آهســته کــه 
برای افق هــای خود بر می دارند 
با دیگــران مشــورت نمی کنند 
اما در یادگیــری از دیگران برای 
دستیابی به اهداف خود بسیار 
صبور، هنرمند و مبهم هستند. 
چــون آمریکایی هــا برنامــۀ دراز 
مــدت چین را دقیــق نمی توانند 
پیش بینــی کنند در میــان خود 
به رهیافــت تهاجمی اجماع پیدا 

کرده اند. 
این اجماع شامل دستگاه دولتی، 
قانون گــذاری، نظامی، امنیتی و 
موسســات تحقیقاتی می شــود. 
معنای این اجمــاع درگیری ها و 
اصطکاک های فزاینده در عرصۀ 
تجــارت، فناوری، گردش مالی و 
بانکداری، مدیریت سازمان های 
زیســت  مســائل  و  بین المللــی 

محیطی خواهد بود.
آنچه که شــاید بتوان بر اســاِس 
تاریــخ و فرهنگ چیــن از رفتار 
و  فعلــی حکمرانــان منســجم 

درون گرای آن استخراج کرد:
•

۱. تسلط این کشور بر شرق آسیا 
هم به لحاظ نظامی و هم از حیث 

سیاسی؛
•

۲. تســلط همه جانبــه اقتصادی 
تجاری در آسیا؛

•
بــا  پایاپــای  پایــدار  روابــط   .۳
کشــورهایی کــه منابــع طبیعی 

دارند؛
•

۴. اجتنــاب از حضــور و نفــوذ 
نظامی خارج از شرق آسیا؛

•
۵. حضور فعال در مراکز فناوری 
جهان )آمریکا، غرب اروپا، کانادا، 

سنگاپور و اسرائیل(؛
•

وابســتگی های  افزایــش   .۶
تجاری-مالی کشــورهای میان 

پایه و ضعیف به چین؛
•

دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

نظر نویسنده بوده؛ 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 

نمی کند.
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نمای تازه در چارچوب کمونیسم 
بد فهمیده شــده و کاپیتالیســم 

هضم نشده، قرار داشته اند. 
چهــار ســال پیــش بــا دیــدار از 
نمایشگاه کتاب شانگهای باخبر 
شدم که چینیان کم تر از همیشه 
شــعر می ســرایند. از ایــن بدتر، 
ترجمــه نوشــته های، ازراپاونــد 
شــاعر آمریکایــی، دربــاره شــعر 
چینــی اکنون یک کتاب درســی 
در دانشــکده هــای ادبیات چین 
اســت. خطاطــی نیــز زیر فشــار 
ســیلی از نیازهای پوچ مادی، به 
سوی نابودی می رود. این روزها، 
ماشــین صنعتــی چیــن، صدها 
هــزار نمونه خطاطی کالســیک 
را تولید می کنــد و به بهای چند 
دالر به بازار می فرستند. نقاشی، 
کــه همــوار ادامــه ای از خطاطی 
بــوده اســت، نیز به صــورت یک 
صنعت بــا تولیــد انبــوه درآمده 
اســت. در هانگژو، شــهر دلخواه 
من در چیــن، تمامی یک محله 
به کپی ســازی از همه تابلوهای 
معــروف جهان اختصــاص یافته 

است.

چیــن هرگــز از نظــر موســیقی 
فعالیــت گســترده ای نداشــت، 
اما در چارچوب ســنت موسیقی 
محدود خود، کارهایی عرضه می 
کــرد که با بهترین آثار موســیقی 

غربی یا ایرانی هم تراز بود. 
آلبرتو موراویا نویسنده ایتالیایی 
در سفر خود به چین با پوزخندی 

تحقیر آمیز می گفت: 
»اما این ها هنوز یک موتســارت 
عرضه نکرده اند!« او نمی دانست 
کــه هــدف موســیقی چینــی، با 
تنها یک ســاز، که شــبیه به سه 
تار خودمان اســت،  بلند پروازی 
ســمفونیک نیســت. موســیقی 
چینــی روی یــک لحظــه، یــک 
نقطــه، یــک دانــه خــردل تکیه 
می کنــد و کائنــات بــزرگ را در 

تجربه ای کوچک می بیند.
امروز اما، سراسر چین، دست کم 
در شهرهای بزرگ، صحنه عقب 
نشــینی موسیقی ســنتی چین و 
تسلط  روزبه روز  بیشتر موسیقی 
غربی، به ویژه آمریکایی، اســت. 
حتــی خانــم ژی جیــن پینــگ، 
همســر رئیــس جمهــوری کــه 

»گوگوش چین« خوانده می شود، 
در تصنیف هــای خود بیشــتر از 
موسیقی »شیطان بزرگ« الهام 

می گیرد.
تــب آمریکایی شــدن جلوه های 

دیگری نیز دارد. 
بــزرگ،  شــهرهای  غالــب  در 
کاله  هســتند کــه  مغازه هایــی 
گیــس بلوند و عدســی چشــمی 
آبی رنگ می فروشند، زیرا بسیار 
خانم های چینی  می کوشند تا با 
تبدیــل خود به »عجب سکســی 
موطالیی و چشــم آبی« خود را 
متفاوت نشان دهند. لباس های 
ســنتی چینی بــه ســرعت از دور 
خارج می شوند و جای خود را به 
لباس های غربی، یا شــبه غربی 
می دهــد. در هر ســفر به چین، 
تعــداد کارکنــان چینــی هتل که 
خود را »تام«،»باب«،»سوزی« 
یا »جــودی« می خوانند افزایش 

یافته است. 
خانــم ژانــگ مترجم فارســی-

چینی، می گوید او یکی از معدود 
کــه  اســت  شــرکت  خانم هــای 
موطالیی و چشــم آبی نشــده و 

زندگی... 

2
بهترین سبزیجات تابستانی مفید برای 

روزهای گرم
•

1. خیار
خیار بدن شما را به شدت خنک 
مــی کنــد، کالــری کمــی دارد و 
بیشتر خیار از آب تشکیل شده که 
می تواند باعث آبرسانی بدن شما 
در فصل تابســتان بشود. خیار را 
می توانید به انواع مختلف مصرف 
کنید. همچنین منبع عظیمی از 

فیبر می باشد.
•

2. فلفل دمله ای
فلفــل دلمــه ای در رنــگ هــای 
متنوع وجــود دارد و نه تنها زیبا 
است، بلکه می تواند مواد مغذی 
به بدن شــما برساند. فلفل دلمه 
ای حــاوی ویتامین c, E و K می 
باشد و همچنین غنی از پتاسیم و 

فوالت است.
•

3. هویج
هویــج یــک میــوه کاماًل تــرد و 
حاوی مواد مغذی اســت. هویج 
یک میوه با رنگ روشــن و حاوی 
بتاکاروتن می باشد که در بدن به 
ویتامین آ تبدیل می شود. هویج 
منبع خوبی از فیبر، ویتامین k و 

پتاسیم است.
•

4. کدو

کدو میوه ای شــبیه به خیار می 
باشد که مواد مغذی باالیی دارد 
امــا بر عکس خیار، مــی توان به 
صورت پختــه نیــز آن را مصرف 
کرد. کدو سوخاری شده و بخارپز 
طعم بسیار عالی دارد. همچنین 
کالری آن نیز بســیار کم اســت و 
 A منبع عظیمی از ویتامین های

و C است.
•

5. ذرت شیرین
ذرت شیرین یک نوع از سبزیجات 
بســیار خوشمزه محســوب می 
شــود و به ســادگی قابل استفاده 
است. منبع غنی از فیبر و پتاسیم 
می باشــد که دو جزء اصلی برای 
سالمت قلب محسوب می شود.

•
6. بامیه

بامیه معموال در نواحی گرمسیری 
پرورش داده می شــود. یک نوع 
از ســبزیجات سبز رنگ شبیه به 

انگشت دست می باشد. 
بامیه سرشــار از فیبر، 

ویتامین k و فوالت 
 . ست ا

هــای  اســتفاده  همچنیــن 
متنوعی دارد می توانید آن را در 
خورشت و ساالد استفاده کنید.

•
7. لوبیا سبز

لوبیــا ســبز در فروشــگاه ها هر 
ســاله یافت می شود. بسیاری از 
افــراد فکر می کنند که در همین 
فصل باید آن را استفاده کنند اما 
بهترین زمان ممکن تابستان می 

باشد.
•

8. بادمجان
یــک  بادمجــان 
بنفــش  میــوه 
اســت  رنــگ 
حــاوی  کــه 
مــواد مغــذی 

مفیــد می 

رسه پی های سالم مخصوص فصل تابستان
فصل تابســتان مــواد مغذی 
زیادی دارد. همچنین گزینه 
های مختلف را در اختیار شما 
قرار می دهد. رسپی های زیر 
برای فصل تابســتان مناسب 

می باشد:

ساالد میوه های تابستانی
یک ســاالد میــوه تــازه برای 
فصل تابســتان بســیار عالی 
اســت که رســپی آن را در زیر 

می خوانید: 
•

اول از همــه هلو، توت فرنگی 
و مقداری پرتقــال را در اندازه 

های یکسان برش بزنید.
کمــی آب لیموی تــازه به آن 

اضافه کنید.
آن را داخــل یخچــال یا فریزر 
بگذارید و هر وقت خواســتید 

میل کنید.
همچنیــن می توانیــد مقدار 
کمی ماســت یا جو هم به آن 

اضافه کنید.

•
ساالد ذرت مکزیکی

این ساالد برای فصل تابستان 
بسیار عالی است. مرغ گریل 
شده داخل آن نیز می تواند به 
تعادل این وعده غذایی کمک 
کنــد. مقــداری ذرت را گریل 
کنید. سپس پوست آن را جدا 
کرده و با گوجه فرنگی، فلفل 
دلمه ای قرمز، موسیر و کمی 
لوبیا سیاه مخلوط کنید. کمی 
آبلیمو نیز به این ساالد اضافه 
کنید و از طعم و مزه آن لذت 

ببرید.
•

رسپی کدو
این رسپی ســبزیجات بسیار 
ســبک و حاوی کربوهیدرات 
کــم مــی باشــد و جایگزیــن 
در  پیتــزا  بــرای  مناســبی 
روزهای گرم تابســتان است. 
بهتر اســت دمای اجاق گاز را 
روی 3۷۵ درجه فارنهایت قرار 
دهید. سپس مقداری کدو را 

به صــورت عمودی از وســط 
نصف کنید و آن را داخل ورقه 
هــای مخصــوص طبــخ قرار 
دهیــد. کمی ســس گوجه یا 
گوجه خرد شــده به آن اضافه 
کنیــد. همچنین مــی توانید 
مقدار کمی پنیر مــوزارال، آب 
نارنج و ریحان نیز به آن اضافه 
کنید. اجــازه دهید که حدود 
1۵ تا 20 دقیقه بپزد؛ تا جایی 
که کــدو کامال پخته شــود و 
پنیر آب شود و بعد میل کنید.

•
ماست و هلو گریل شده

مقــدار کمی هلــو را در ظرف 
مخصوص گریل قــرار دهید. 
حــدود ۴ تــا ۵ دقیقه بعد، آن 
را بــه صــورت گریل شــده در 
بیاورید و کمی ماست یونانی، 
دارچین و مقداری عســل به 
آن اضافه کنیــد و نوش جان 

بفرمایید.   

ایران و مدینه فاضله چینی   ...   << ادامه از صفحه: 11

خود را »ســوزی« یا »ســاندرا« 
نمی خواند.

در فرهنــگ چینــی اخــالق، یــا 
آنچه وجدان امر می کند، مهم تر 
از قانــون و اوامر حاکم به شــمار 
می رفت. یو ژینگ شه، تاریخ دان، 
می نویســد: هرگاه اصول اخالقی 
تو با اوامر حاکم تصادم پیدا کرد، 
اصول اخالقی را بپذیــر و اوامر را 

رد کن.«
بزرگتریــن  احتمــاال  لــی،  ژون 
نویسنده چینی 1۵0 سال اخیر، از 
»سرپیچی نهادینه از اوامر حاکم 
بی اخالق، یا بی وجدان، ســخن 

می گفت.
امــا امروز، حاکــم - یعنی حزب 
کمونیســت - اصــرار دارد کــه 
کوچکترین جزییــات زندگی را به 
»خلــق« دیکته کنــد و کمترین 
اعتــراض را بــه شــدت ســرکوب 

می کند.
جمهــوری  و  خلــق  جمهــوری 
اسالمی در بســیار موارد شبیه و 
در عیــن حال رقیــب یکدیگرند. 
در چهار دهــه اخیر چین و ایران 
همواره از نظر تعــداد اعدام ها در 

مقام اول یا دوم قرار داشته اند. 
از نظر تعداد زندانیان سیاسی نیز 
همــواره یا چین اول بوده اســت 
یا جمهــوری اســالمی در ایران. 
از نظر فــرار مغزها، ایران و چین 
بر ســر مقام اول در جهان رقیب 

یکدیگرند.
در یــک مورد دیگر نیز دو رژیم را 

می توان دو قلو نامید: 
نفرت  توام با حسرت برای آمریکا. 
نخستین  شعار دنگسیم این بود: 
الگوی کشاورزی ما داژای است. 
الگوی صنعتی ما داکینگ، الگوی 
کلی ما آمریکا: )داژای یک کمون 
بود با تولید رکورد. داکینگ یک 
کارگاه فلز گدازی با باالترین سطح 

تولید در جمهوری خلق(.
چیــن در مقایســه با نخســتین 
سفرم به آن کشور در سال 13۵0، 
مدام تغییر کرده است - تغییری 
در مســیر بهبــود مــادی همراه 
با قهقــرای معنــوی و فرهنگی. 
چینیان هرگز به ساختن بناهای 
دیرپا عالقمنــد نبودنــد. دنیای 
آنــان یک دنیای معنــوی بود که 
در آن مادیات نقشی جز بر آوردن 

نیازهای انسان نداشتند. به همین 
ســبب، چین، بر خــالف ایران، 
مصر و البته هند بناهای تاریخی یا 
حتی ویرانه های تاریخی، چندانی 
برای عرضه ندارد. در ســفرش به 
چین، شهبانو فرح، شگفت زده، 
می پرســید: »پس آن همه تاریخ 
کجاســت؟« او می خواســت آثار 
قابــل دیدن و قابــل لمس کردن 
تاریــخ و تمدن چین را به ببیند، 
در حالی که تاریخ و تمدن چین در 
انســان های چینی ادامه می یافت 

نه در خشت و گل و سنگ.
برگردیــم بــه ژولی کــه می گوید: 
»تاریخ چین عبارت است از یک 

دایره نظم و هرج و مرج.«
در دوران نظــم، حاکــم نیرومند 
و شــمول گرا، زمینه را برای دور 

بعدی هرج و مرج آماده می کند.
در چین امروز، فرزندان کادرهای 
قدیمــی خــوب کمونیســت، بــا 
لقب »شــاهزاده های ســرخ« در 
االکلنــگ »نظــم و هرج و مرج« 

فعال به باال می روند. 
اما، فقط فعال!
•

باشــد. بهتر اســت که این 
در  را  تابســتانی  میــوه 
مثل  غذاهایــی 
پیتزا استفاده 
 . کنیــد

همچنیــن آن را بــا اســتفاده از 
روغــن زیتون و لیمــو طعم دار و 

میل کنید.
•

9. موسیر
موسیرها معموال در اردیبهشت 
و خرداد بیش از همیشــه رواج 
دارند و معمواًل شــبیه سیر و پیاز 
قرمــز رنــگ می 
باشند. موسیر 
ها طعم مالیم 
و  دارند  تــری 

شــیرین تر هستند و مورد عالقه 
بســیاری از افــراد محســوب می 

شوند.
•

1۰. قارچ
انــواع مختلفی از قــارچ ها وجود 
دارند که در طول فصل تابســتان 
مــورد اســتفاده قرار مــی گیرند. 
قــارچ کالری بســیار کمــی دارد. 
کربوهیدرات و چربی آن نیز پایین 
اســت. همچنین به طور طبیعی 

فاقد گلوتن و کلسترول است.
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هر هزینه و بهایــی برای زمین و 
بشریت، افزایش دهد. 

•
بحران مشروعیت: 

هیــچ قــدرت و نهــادی دیگر در 
جهان اقتداری برای استقرار صلح 
و آرامش یا پرداختن به مشکالت 
بین المللی را ندارد. سازمان ملل 
به تفاله ای بیهوده تبدیل شده و 
شــورای امنیت به عرصه تســویه 

حساب ابرقدرت های اتمی. 
قدرت های اتمی هند، اســرائیل 
و کــره ی شــمالی به واســطه ی 
عدم عضویت در شــورای امنیت 
مصوبــات آن را  معادل کاغذ پاره 
می دانند. قــدرت های بزرگ به 
حال خود رها شده اند که آن کنند 

که می خواهند. 

در سایه ی این سه عنصر نامبرده، 

کره ی زمین در فاز حساسی است 
که همه گیری کرونــا معلول آن 

است نه علت آن. 
این بیماری و تلفات و خســارات 
آن، ضعــف های ســاختاری یک 
جهــان بنــا شــده روی غــارت و 
خردستیزی را به نمایش گذاشته 
است. اینک، جهان بر سر دو راهی 
بازگشــت به عقالنیــت و احیای 
انســانیت و یا اصرار بر دشــمنی 
بــا عقل و ضدیت با بشــریت گیر 
کرده است. هر یک از این دو یک 
سرنوشت به کلی متفاوت را برای 
آینــدگان رقم خواهد زد. شــانس 
نخستین کم نیست اما احتمال 
رفتن به سوی دوم بیشتر است؛ 
به ویژه با حضور »بیماران روانی« 
بــر راس قدرت مانند بولســونارو 
در برزیــل، خامنــه ای در ایران، 
ترامپ در آمریکا، اسد در سوریه، 
نتانیاهو در اسرائیل و کیم جونگ 

اون در کره ی شمالی. 
نگارنده چندی پیش در مقاله ای 
ذکر کرد که »عصر پساکرونایی« 
عصر بقــای قدرتمندان و حذف 

ضعیفان خواهد بود. 
حذف قشــرها و افراد ضعیف در 
درون جوامع و حذف کشورهای 
ضعیف در سطح جهانی. این روند 

آغاز شده است. 
ویــروس کرونا مســیر را تعیین 

کرده: 
•

خنست کســانی که دارای شرایط 
ضعیف بدنی هستند را حذف می 
کند و در نهایت، فقط سالم ترین 
ها باقی می مانند. جریان سیاسی 
و اقتصــادی تعییــن کننــده ی 
شرایط عصر پساکرونایی از همان 

منطق ویروس پیروی می کند: 
با فشار بر بیکاران، بی خانمان ها 
}<< ادامه در صفحه: 20{

سالمت و زندگی.. .

جهان در مقابل مدل مدرن جنگ  ...   << ادامه از صفحه: 6

آموزه های مفید کرونا
تومــاس مرتنز، ویروس شــناس 
دانشگاه اولم بر این باور است که 
می توان از راهکار های پیشــنهاد 
شده برای مقابله با ویروس کرونا 
دست کم در فصل شیوع آنفلوانزا 
و موج سرماخوردگی نیز استفاده 

کرد.
بــه بــاور او، می تــوان در چنیــن 
دوره هایی از پرستاران و شاغالن 
خانه ســالمندان و بیمارستان ها 
خواســت تا از ماســک اســتفاده 

کنند.

و  ویروس شناســان  از  برخــی 
پزشکان حتی خواستار آن شده اند 
کــه کادر درمانــی و همچنیــن 
شــاغالن خانه هــای ســالمندان 
علیــه ابتال بــه آنفلوانــزا و گریپ 

واکسینه شوند.
توماس مرتنز فراتر از آن خواستار 
الزامی شدن اســتفاده از واکسن 
آنفلوانزا برای این دسته از شاغالن 
خانه های سالمندان و کادر فعال 

در امور درمانی شده است.
بــه باور او، باید چنیــن الزامی در 
قرارداد استخدام این افراد منظور 
شــود. برخــی دیگــر از پزشــکان 

فاصلــه  رعایــت  خواســتار  نیــز 
و همچنیــن ماســک از ســوی 
بازدیدکننــدگان بیمارســتان ها و 
خانه های سالمندان در دوره های 

ابتال به آنفلوانزا و گریپ شده اند.
توماس مرتنز گفته اســت که در 
کشــورهای خاوردور اســتفاده از 
ماسک در اتوبوس ها و متروها به 
امری روزمره تبدیل شــده است. 
او توصیــه می کند در ایام شــیوع 
آنفلوانــزا و دیگــر بیماری هــای 
واگیردار تنفسی از چنین راهکاری 

در آلمان نیز استفاده شود
دویچه وله 

آیا پرواز در دوران شیوع کرونا امن است؟
کاهــش  بــا  آمریــکا:  صــدای 
کشــورهای  در  محدودیت هــا 
میــزان  افزایــش  و  مختلــف 
ســفرها، خبرگــزاری بلومبرگ 
در مطلبی به احتمال سرایت 
پرداختــه  پــرواز  در  ویــروس 

است.
به نوشــته ایــن خبرگــزاری، 
هرچند فضای هواپیما بسته 
است و افراد نسبتا نزدیک به 
یکدیگر می نشینند، تاکنون 
هیــچ پــروازی بــه پخــش 
ویروس منجر نشــده است. 

کارشناسان معتقدند پرواز کردن 
بدون ریســک نیســت، امــا باید 
مضرات و منافع آن را به نســبت 

هم سنجید.
بلومبــرگ در ایــن مطلب ســراغ 
آرنولد بارِنت، استاد مدیریت علوم 
دانشگاه »ام آی تی«، رفته است. 
آقــای بارنــت تمامــی احتماالت 
مبتــال شــدن به ویــروس هنگام 
پرواز، از جمله نشستن کنار فردی 
که ناقــل ویروس اســت و امکان 
عدم کارایی ماسک در پیشگیری 
از سرایت ویروس، را مورد بررسی 

قرار داده است.
ماننــد  عواملــی  همچنیــن  او 
تهویــه هوا و تــازه شــدن مداوم 
هــوای داخل کابین هواپیما، که 
کارشناســان معتقدنــد احتمال 

ســرایت ویــروس از افــرادی کــه 
در نزدیکی شــما نیســتند را کم 
می کند، را نیز مــد نظر قرار داده 

است.
از  هواپیمــا  تهویــه  سیســتم 
بیمارستان ها بهتر است و هوای 
داخــل کابین در هر ســاعت 30 
بار تعویض می شود. با این حال، 
هنــوز احتمــال گرفتــن ویروس 
از افــرادی کــه در نزدیکی شــما 

نشسته اند، وجود دارد.
بررســی های آقــای بارِنت نشــان 
می دهد که احتمال مبتال شــدن 
به ویروس در یــک پرواز ظرفیت 
تمکیــل 2 ســاعته، 1 در ۴300 
است؛ یعنی به طور متوسط از هر 
۴300 مسافر یک نفر ممکن است 
بــه ویــروس مبتال شــود. این در 

حالی اســت که چنان چه هواپیما 
صندلی وسط را خالی بگذارد، این 
احتمال به 1 در ۷۷00 نفر کاهش 

می یابد.
احتمــال مــرگ ناشــی از ابتال به 
ویروس در پرواز کمتر نیز هســت 
و بین 1 در هــر ۴00 هزار و 1 در 
هر ۶00 هزار - بســته به ســن و 
پیشــینه بیماری فــرد- تخمین 

زده شده است.
آقای بارِنت این ارقام را با احتمال 
ســقوط مرگبار هواپیمــا که 1 در 
3۴ میلیون است مقایسه می کند. 
با این حــال او می گویــد که پرواز 
در دوران شــیوع کرونا را به افراد 
ســالمند و آســیب پذیر توصیــه 

نمی کند. 

درس هایی که می توان از ویروس کرونا 
برای سایر بیماری ها آموخت

covid 19:

اقداماتــی کــه برای 
پیشــگیری از ابتال 
بــه کرونــا توصیــه 
می شوند، می توانند 

در پیشگیری از سایر 
بیماری های ویروســی نیز 

موثر واقع شوند. 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
می توانند از جمله مانع از شــیوع 

گسترده آنفلوانزا و گریپ گردند.
انســتیتو ربرت کخ از راهکارهای 
مقابله با شــیوع کرونــا به عنوان 
راهکارهای موثر برای جلوگیری 
از دیگــر بیماری هــای واگیــردار 
تنفسی یاد کرده است. به عنوان 
نمونــه، اســتفاده از ماســک که 
برای مقابله با ویروس کرونا پیش 
بینی شده است، از موارد ابتال به 
سرماخوردگی  و آنفلوانزا در آلمان 

کاسته است.
پزشــکان ایــن انســتیتو اعالم 
کرد ه اند که فصل ابتال به آنفلوانزا 
در زمستان سال جاری دو هفته 
زودتر از آنچه انتظار می رفت به 
پایان رســید و دیگر موارد ابتال 
به بیماری  های تنفسی نیز ظرف 

ماه های گذشــته به طرز 
غیرمعمولــی کاهــش 

یافته است.
کاهــش مــوارد ابتال 
بــه آنفلوانــزا و گریــپ 
برای شهروندان  به ویژه 
مسن تر از ۶0 سال از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت. از این 
رو، پژوهشگران و پزشکان فعال 
در انســتیتو یاد شــده خواســتار 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
حتی پس از غلبه یافتن بر ویروس 

کرونا شده اند.

ساملندان و آنفلونزا
قربانیان اصلی موج سرماخوردگی 
و آنفلوانزا در آلمان همچون کرونا 
افراد مسن تر از ۶0 سال هستند. 
آمار منتشر شــده درباره بیماری 
کوویــد-1۹ حکایــت از آن دارد 
که ۹۵ درصد از کســانی که در اثر 
ابتال به ویــروس کرونا جان خود 
را از دست داده اند، مسن تر از ۶0 

سال بوده اند.
ایــن در حالــی اســت که شــمار 
قربانیان آنفلوانزا و گریپ در آلمان 
حتی بدون در نظر گرفتن بیماری 

بیــن  در  کوویــد-1۹ 
سالمندان آلمان بسیار 

باال است.
در ســال 201۸ حــدود 
۸۶ درصــد کســانی کــه 
در اثــر ابتال بــه آنفلوانزا 
در آلمان جــان خود را از 
دست داده بودند، متعلق 
به گروه ســنی بیش از ۶0 

سال بوده اند. 
در سال پیش از آن این رقم 
حتی ۸۷ درصد اعالم شده 

است.
بدیهی اســت کــه خطرات 
ناشــی از ابتــال بــه ویروس 
کرونا بیش از ابتال به بیماری 
آنفلوانــزا و گریپ اســت، اما 
شمار کسانی که در اثر شروع 
موج ابتال به آنفلوانزا در آلمان 
جان خود را از دست می دهند، 
بیش از شــمار قربانیانی است 
کــه کوویــد-1۹ تا کنــون در 

آلمان بر جای گذاشته است.
در برخی از سال ها در فصل ابتال 
بــه آنفلوآنزا حــدود 2۵ هزار نفر 
جــان خود را در اثــر ابتال به این 

بیماری از دست می دهند.

عربســتان ســعودی، امــارات و 
آمریکا تاکنون، 

•
ایران به مدت چهل سال با آشوب 
ناشی از انقالب مطلوب گوادلوپ 
و بعد، هشت سال جنگ با عراق 
و ســپس ماجراجویی های اتمی 
و تروریستی رژیم در خاورمیانه تا 

تحریم ها و فالکت کنونی، 
•

افغانستان به مدت بیش از چهل 
ســال پــس از حمله ی شــوروی 
به ایــن کشــور، جنــگ داخلی، 
روی کار آمــدن طالبان، اشــغال 
آن توســط آمریــکا و نیروهــای 
متحدش در سال 2001 و کشتار 
و هــرج و مرج داخلی تــا امروز و 
زمینه سازی برای بازگشت دوباره 

ی طالبان آدمکش، 
•

لیبی: با انباشــت حماقــت ها و 
ماجراجویی های قذافی دیکتاتور 
و بعد هم هجوم فرانســه، آمریکا 
و بریتانیــا به آن کشــور در ســال 
2011 و پــس از آن جنگ داخلی 

و تخریب و آشوب. 

این ســیاهه به اختصار زمینه ی 
رسیدن به شرایط کنونی را تصویر 
مــی کند. اینک در اوت 2020 در 
جهانی به ســر می بریم که شاهد 
رویدادهای زیر در چارچوب بین 

المللی است: 
•

بحران زیست محیطی 
که کره ی زمین و حیات بشــری 
را به خطر انداخته اســت. جهان 
در مقابل دو انتخاب تغییر مسیر 
بــرای رفتن به ســوی یک جهان 
رعایت گر حال محیط زیســت و 

یــا ادامه ی همــان روش تخریب 
گر قرار دارد. بخشی از نیروهایی 
که بــه ادامه ی همان روش بهره 
بــرداری غارتگرانــه بــاور دارنــد 
معتقدند که کاهش جمعیت کره 
ی زمین به صورت میلیاردی می 
تواند امکان تداوم بخشیدن تولید 
ســرمایه داری به شــکل وحشی 

سابق را ممکن سازد. 
•

بحران اقتصادی: 
ســرمایه داری جهانی بــا تبدیل 
اقتصــادی تولید کاال بــه اقتصاد 
بــا  را  بشــریت  ســود،  تولیــد 
بزرگترین نابرابری طبقاتی تاریخ 
خــود مواجه ســاخته اســت. %1 
از جمعیــت جهان بیــش از %۹۹ 
درصــد آن ثروت در اختیــار دارد 
و تمــام تالش یــک درصد باال بر 
این اســت که ایــن ثــروت را، به 
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و فقیــران در درون کشــورهای 
ثروتمند و با فشــار بر دولت های 
کلنگــی و کشــورهای ضعیف در 
فضای بین المللی، شرایط حذف 
و فرستادن آنها به قبرستان تاریخ 

را آماده می سازد. 
در این میان کشــورهای نامبرده 
در خاورمیانه باید آماده باشند که 
این جریان قدرتمند به سراغشان 
بیایــد و بــا دو ابــزار فــن آوری و 
قــدرت نظامــی کار آنهــا را یکــی 

بعد از دیگری بسازد. الگو همان 
الگوی عراق صدام است: 

بــا تحریــم و محاصــره کشــور را 
ضعیــف و دولــت حاکم بــر آن را 
ناکارآمد می کنند و بعد در شرایط 
نارضایتی عمومی و خالی شــدن 
پشــت دولــت حاکــم از هرگونــه 
پشــتوانه ی مردمــی، بــا قدرت 
نظامی و تکنولوژیک تمام ثروت 
ها و دارایی ها و منابع آن کشــور 
را مــورد حمله قــرار داده و نابود 

می ســازند. تا جایی که شــرایط 
قحطی و بی آبی مانند مورد یمن 
و ســوریه آنهــا را به جنگ داخلی 
کشانده و با دست خود خویش را 
نابود و کشورشان را ویران سازند. 
اگر محاصره برای خشــک کردن 
منابع طول می کشــد و شــرایط 
کرونایی شتاب را می طلبد، محو 
و نابودســازی منابع را با انفجار و 
خرابکاری و آتش ســوزی به جلو 

می اندازند. 

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال
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ایران... 

وداع رسمی با »ارابه مرگ« ۱۰۰ میلیونی
پرایــد پس از 2۷ ســال رســما از 
گردونه خارج شد و یک نمونه اش 

به موزه سایپا رفت. 
در میــان خودروهــای داخلــی، 
پراید بیشــترین تلفات انسانی در 
تصادفات رانندگی را دارد. آیا وداع 
با تولید، به معنای پایان مصرف 

این خودروی کم کیفیت است؟
در مراســم خداحافظی رسمی با 
پراید در کارخانه سایپا، یک مدل 
131 بــرای یــادگاری به موزه این 
خودروسازی رفت. خط تولید این 
خودرو 31 تیر خاموش شده بود. 

پراید که از 2۷ سال قبل، زیر پای 
قشرهای کم درآمد جامعه بوده، 
کیفیت و ایمنی نازلــی دارد و در 
صدر بیشــترین تلفات انسانی در 
تصادفات رانندگی ایران نشســته 

است.
محمــود واعظــی، رئیــس دفتر 
مراســم  در  روحانــی  حســن 
خداحافظــی با پرایــد و رونمایی 
از دو خــودروی "فیــس لیفت" و 

"کوییک" از جمله گفت: 
»امروز زنجیره تولید خودرو اعم 
از خودروساز و قطعه سازان همه 

با هم در تالش هستند تا خودرو 
را بــا کیفیت تحویل مــردم عزیز 

بدهند.«
تولیــد  کــه  کــرد  عنــوان  او 
خودروهای صد در صد داخلی با 
"زیبایی، کیفیت و ایمنی" در یک 
سال و نیم گذشته، باعث کاهش 
۵0درصــدی "ارزبــری" در حوزه 
خودرو شــده اســت: »بر اساس 
گزارشات در چهار ماه گذشته که 
هم با بیماری کرونا مواجه بودیم 
و هم فشار تحریم افزایش یافته، 
تولید خودروی سواری در کشور 

1۹ درصد و خودروی وانت حدود 
3۵ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته اســت و آن طور که 

مدیران خودروســاز کشــور قول 
داده انــد، قرار اســت این افزایش 

تولید ادامه پیدا کند.«
رئیس دفتر روحانی ابراز امیدواری 
کــرد که با افزایش تولید و عرضه 
بــه مصــرف  مســتقیم خــودرو 
کننــده، قیمــت خــودرو کاهش 
یابد و واسطه گری و دالیلی پایان 

گیرد. 
محمــود واعظــی روی کاپــوت 
پرایدی کــه به موزه ســایپا رفت 
نوشت: »به امید اینکه این شرکت 
بعــد از اتمام تولیــد پراید خودرو 
جایگزین ایمن، زیبایی با قیمت 
مناسب در اختیار مردم عزیزمان 

قرار گیرد.«
ایــن جملــه  لغــزش دســتوری 
تیزبیــن  چشــم  از  یــادگاری 
خبرنــگاران دور نمانــده و برخی 

رسانه ها آن بی معنا خوانده اند.

خودروی پرحاشیه
پرایــد کــه در  آغــاز و بــه دلیــل 
وســیله  آن،  ارزان تــر  بهــای 
نقلیــه خانوارهــای کــم  درآمد یا 
مســافرکش ها بــود، در ماه های 
گذشــته بیــن ۸0 تــا ۹0میلیون 
تومان معامله شــده اســت. رضا 
رحمانی، وزیر صنعــت وقت، در 
ســال ۹۸ گفتــه بــود کــه قیمت 
واقعــی پراید 3۵ میلیــون تومان 

است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ایران در ســال ۹۷، پراید را "ارابه 
مــرگ" خوانده و گفته بــود: »در 
تحلیــل تصادفــات کشــور طــی 
11سال گذشــته، متوجه شدیم 
که 3۴ درصــد از جان باختگان و 
مجروحــان حــوادث رانندگی در 

خودرو پراید بوده اند.«
کمیسیون اصل نود مجلس، دو 
ماه قبل گزارشــی در باره صنعت 
خودروسازی ایران داد که از مرگ 
بیش از ۹ هزار ایرانی در سال ۹۷ 
در تصــادف بــا پراید و پــژو ۴0۵ 
حکایــت داشــت. در این ســال، 
ســوانح رانندگــی با پرایــد۵۴۴1 
کشــته به جای گذاشــته و تعداد 
بــا هــر دو  مصدومــان ســوانح 
خودرو، 300 هزار نفر بوده است.

ایــن گــزارش تاکید می کــرد که 
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
ناشــی از تصادفــات رانندگــی بــا 
خودروهای داخلی، ساالنه حدود 
۷درصــد از تولیــد ناخالص ملی 

کشور را تشکیل می دهد.
در بررســی کمیســیون مربوطه،  
سیاهه ای از مشکالت مربوط به 
چرخه تولید و فروش خودروهای 
داخلــی نیز فهرســت شــده بود؛ 
از جمله احتکار خودرو از ســوی 
برخــی نمایندگی هــا و تعلــل در 
فروش خودرو در کارخانه  به قصد 

باال بردن قیمت.
پرایــد در حالــی از گردونــه تولید 
خــارج شــده کــه هــزاران هــزار 
دســتگاه از آن هنــوز زیــر پــای 
مــردم اســت و انواع دســت دوم 
یا صفر کیلومتــر آن هم چنان در 
بازار فروش به چشــم می خورند. 
در رجــوع دویچه ولــه به ســایت 
"دیوار"، کلیــه آگهی های عرضه 
پرایــد، بــدون قیمــت و بــا قیــد 

"توافقی" عرضه شده اند. 
وبالگ این سایت خرید و فروش 
آنالیــن امــا قیمــت پرایــد 111 
ساخت ۹۹ را ۹2 میلیون تومان، 
قیمت پرایــد 131 را ۸2 میلیون 
تومان و قیمت پراید وانت 1۵1 را 
۹0 میلیون تومان نوشــته است. 
ایــن قیمت هــای روز جمعــه 1۷ 
مرداد است و "دیوار" متغیر بودن 
آنهــا در روزهای مختلف را یادآور 

شده است.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

در ایــن شــرایط که می بایســت جهان در مقابل مدل مدرن جنگ  ...   << ادامه از صفحه: 19
هزینــه هــا را پاییــن آورد تا قوی 
مانــد و قویتر شــد، کشــورهای 
قدرتمند دیگر تهاجم کالســیک 
نمی کنند، یعنی به جنگ سنتی 
دســت نمی زنند. جنــگ از نوع 
جدیــد، جنــگ از راه دور، فــن 
محــور و نیابتــی اســت. در ایــن 
جنگ با استفاده از فن آوری های 
پیشــرفته می توانند خرابکاری، 
انفجــار و تخریب بــه وجود آورند 
و یا بــا هزینه ای کــم، مزدورانی 
را اجیر کرده و به جان یک کشور 
بیاندازند. هزینه ی این نوع جنگ 
تخریب محور جدید با لشگرکشی 
های نظامی کالســیک غیر قابل 

مقایسه است. 
حاصــل آن اما به مراتــب بهتر و 
دردســرهای آن بــه مراتب کمتر 
است. در این جنگ نیاز به کشتن 
مســتقیم انســان ها نیســت، با 
نابودی منابع یا از گرســنگی می 
میرنــد یا به صورت جنگ داخلی 
خــود را بر ســر آب و نان و منابع 

ناچیز باقیمانده می کشند. 
به این ترتیب تا رســیدن به عصر 

پساکرونا 
- صدها میلیون نفر با ویروس و 
جنگ داخلــی و قحطی و غیره از 

بین می روند. 
- فشــار جمعیتــی بــر منابع رو 
بــه کاهش کــره ی زمین کم می 

شود؛ 
- بــار مالی میلیون ها شــهروند 
بیمــار، معلــول، کهنســال، بی 
خانمان و امثال آن از روی دوش 
سیســتم مالی درمانــی و تامین 
اجتماعــی برداشــته می شــود و 

ثروتمندان نیاز به پرداخت مالیات 
باال نخواهند داشت؛ 

- بسیاری از دولت های ضعیف 
و ناکارآمــد و مزاحــم بــه همــراه 
ملت های خود دیگر روی نقشــه 
ی سیاســی کــره ی زمین وجود 
نخواهند داشت و دیگر نیازی به 
پرداختــن به کمک مالی به آنها و 
یا پذیرایی از مهاجرین را نخواهد 

بود. 
در این شرایط، نظام سرمایه داری 
می تواند برای عصر پساکرونایی 
در نوعــی صلح مصنوعــی میان 
قــدرت هــای بــزرگ و ثروتمند 
باقیمانــده دوام بیاورد. الیه های 
اجتماعــی پاییــن کــه تصفیه ی 
طبقاتــی شــده و درس تبعیت و 
پیــروی از راهنمایی هایی دوران 
کرونــا را درونی کرده انــد، برای 
دهه ها، بدون هیچ گونه پتانسیل 
اعتراضــی برای طبقه ی برتر، در 
سیستم پساکرونایی کار می کنند 
تــا بمیرند؛ البته در این میان اگر 
مــی خواهند زنــده بماننــد باید 
واکســن های سفارشــی و دیکته 
شــده را پیوسته به خویش تزریق 

کنند. 
با چنین چشــم انــدازی، یا ملت 
ها چشم باز می کنند، می بینند، 
می فهمنــد و اقدام می کنند و یا 
این که بدترین سناریوها برایشان 

تدارک دیده شــده و به پیش برده 
خواهد شد. 

سرنوشت فلسطین، لیبی، ایران، 
افغانستان، عراق، یمن، سوریه و 
لبنان تا حد زیادی تعیین تکلیف 
شــده اســت و فقط باید تکمیل 

شود. 
بعــد از آنهــا نوبت به ســری دوم 

کشورها می رسد: 
پاکستان، مصر، ترکیه، کشورهای 
حاشــیه ی جنوبی خلیج فارس 
)آتش ســوزی بــازار ایرانیــان در 
دبــی در فردای انفجــار بیروت(، 

کشورهای شمال آفریقا. 
این روند از دهه ها پیش در آفریقا 
کلید خورده و تکمیل خواهد شد 
و آمریــکای التیــن نیــز در آماده 

برای ورود به عصر فاجعه است. 
بدیهی است که در الیه های آخر 
این کشورها، صحبت از دو کشور 

پرجمعیت هند و چین است. 
اســت،  بهانــه  کرونــا  ویــروس 
تصفیــه ی زمین از ضعفــا و فقرا 

نشانه است: 
هم انسان های ضعیف و فقیر در 
هر کجا که باشــند وهم دولت-
ملت های ضعیف و فقیر، هر کدام 

که باشند.
نیازی به تسلیم نیست. انتخاب 
هنوز در دست ماست، اما از این 

پس، فقط انتخاب جمعی.    •
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گربه ها« جهانی  وز  »ر

سی  امین همایش ساالنۀ اجنمن دوستداران فرهنگ ایرانی
دیدار مجازی:  از۴ تا 6 سپتامبر ۲۰۲۰

دوستان و همراهان عزیز انجمن 
ایرانــی،  فرهنــگ  دوســتداران 
باشــوق و شور بســیار به اّطالع 
میرسانیم که سی  امین همایش 
دوســتداران  انجمــن  ســاالنۀ 
فرهنگ ایرانی از چهارم تا ششم 
بصــورت  ســپتامبر2020  مــاه 
مجازی ازطریــق اینترنت برگزار 

خواهد شد.

تماشــای برنامه  های روزانۀ این 
کنفرانــس کــه بصــورت پخش 
مســتقیم، از طریق فیس بوک، 
یوتیــوب و اینســتاگرام خواهد 

بود، برای عموم آزاد است!
در هفته  هــا و ماههــای آینــده 
اّطالعات بیشتری را در صفحه 
انجمــن دوســتدران  تارنمــای 

فرهنگ ایرانی

www.fopca.com 
و در صفحــۀ فیــس بــوک مــا 
مالحظه فرمایید.  شما میتوانید 

با شماره تلفن: 
۸۴۷ -۸۵3 - ۷۸۹۶

و ایمیل آدرس: 
friendsofpersianculture

@gmail.com  
با ما تماس بگیرید.

Cell.: 514-290-2210شهره شهریان

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح، ناظر پایه یک شهرداری در ایران با بیش از 15 سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران  و مستاجران گرامی

هر روز در ترکیه، روز جهانی 
گربه هاست!

هــر سیاســتمداری در مبــارزات 
انتخاباتی خود یک تصویر با گربه 

هم دارد
مریم دهکردی 

هشــتم اوت هرســال در برخــی 
کشــورهای جهــان »روز جهانی 

گربه ها« نام گذاری شده است. 
روز  هــرروز،  امــا  ترکیــه  در 
گربه هاست. استانبول به بهشت 

حیوانات خیابانی شهره است. 
شهری که در هر نقطه اش سگ ها 
و گربه هــا در کمال آســایش و در 
کنار انســان ها روزگار می گذرانند 
از  متعــددی  تصویرهــای  و 
رواداری مردم با آن ها تاکنون در 
شبکه های اجتماعی منتشرشده 

است.
اوت  هشــتم  روز  میانــه  در 
هشــتگ  نیــز،  امســال 
در   dunyakedilergunu

کشور ترکیه خبرساز شد. 
شــهروندان، مقامــات مســئول 
شهری و شخصیت های برجسته 
در حوزه هــای مختلــف بــا ایــن 
هشــتگ تصویــری از گربه هــای 
خانگی یا خیابانی را در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند. از 
امامان جماعت مســاجد مشهور 
در ترکیه کــه با ظرف های غذا به 
دیدار گربه های خیابانی اطراف یا 
ساکن در صحن مساجد می رفتند 
تا شــهروندان عادی که از تعامل 
و رابطه انســانی خود و حیوانات 
خیابانی بخصوص گربه ها روایت 

می کردند.
»ماهاتما گاندی« رهبر معنوی و 
سیاسی هندوستان که به نمادی 
از مبــارزه بی خشــونت در جهان 
بدل شــده است جمله مشهوری 

دارد: 
»میزان مدنیت یک جامعه را با 
معیار رفتار با حیوانات می توان 

سنجید«.
مردم ترکیه به بهترین شکل این 
جملــه را در ارتبــاط بــا حیوانات 
بخصوص گربه ها و سگ ها به 
نمایش گذاشته اند. حیوانات 
به آســودگی در شــهر زندگی 
می کننــد. علیرغم اینکــه اغلب 
مــردم ترکیه مســلمان هســتند 
اما رابطــه مسالمت آمیزشــان با 
حیوانات خیابانی آن قدر انســانی 
اســت که مساجد ترکیه در اغلب 
شــهرها در ســرما و گرمــا محل 
آســایش و اســتراحت برای آن ها 

است.

سرنوشت »گیلی« و»مُتبیلی«؛ 
گربه های جهانی استانبول

از میــزان محبوبیــت گربه ها در 
ترکیــه همیــن بــس که یکــی از 
نگرانی های شهروندان استانبول 
پس از بازگشایی مسجد ایاصوفیه 
به عنــوان محــل عبــادت، ابــراز 
نگرانی برای »گیلی« بود. گربه ای 
که سال هاســت در این مســجد 

زندگــی می کند و در شــبکه های 
اجتماعی دنبال کننده های زیادی 

دارد.
ابراز نگرانی شهروندان استانبول 
بــرای گیلی آن قدر شــدت گرفت 
که »ابراهیم کالین« ســخنگوی 
اردوغــان به خبرنــگار رویترز که 

درباره او سؤال کرد گفت: 
»گیلــی و همــه گربه هــای دیگر 
که در ایاصوفیه زندگی می کنند، 
می توانند همچنان در این مکان 
بماننــد و بــه زندگی خــود ادامه 

بدهند.«
والی استانبول هم در توییتر 
بــا انتشــاد ویدئویــی اعالم 

کرد: 
نگران نباشید. حال گیلی 

خوب است!
صفحــه اینســتاگرام گیلــی 
توســط یک راهنمای تور به 
نام Umut Bahçeci اداره 

می شود. 
او دربــاره گیلی می گوید: »گیلی 
واقعًا دوســت دارد ژست بگیرد، 
اگــر بخواهــد بــا مــردم ارتبــاط 
برقــرار کند زیر جایــگاه مؤذن در 
مســجد می ایســتد و وقت هایی 
که خســته باشد یا حوصله کسی 
را نداشــته باشــد در یکجایی زیر 
گنبد که گردشــگران اجازه ورود 
به آن را ندارند، می نشیند. اگر در 
زمستان به ایاصوفیه بروید معمواًل 
می توانید او را جلوی نورافکن های 
روشــن کننده محــراب کــه گرم  

هستند بیابید. 
در روزهای گرم  نیز او را می توانید 
در حــال اســتراحت روی کــف 
مســجد یــا مقابــل پنجره هــای 
نورگیر پیدا کنیــد. گیلی در این 
مسجد به همراه خواهرش کیزیم 
)Kizim( زندگــی می کنــد امــا 
شهرت او به اندازه گیلی نیست.«

در کارنامــه گیلــی یــک مالقات 
اوبامــا  بــاراک  بــا  رســمی 
رئیس جمهور سابق ایاالت متحده 

ثبت شده است.
در اســتانبول بیش از ســی هزار 

گربه زندگی می کنند. 
طرح عقیم سازی برای آن ها اجرا 
می شــود و جمعیتشــان توســط 
نهادهــای دولتی وســازمان های 
مردم نهاد حامی حقوق حیوانات 
تحــت کنتــرل اســت. گربه های 
استانبول زندگی آسوده ای دارند. 
مردم به آن ها غذا می دهند، جای 
خواب دارند و به راحتی می توانند 
وارد مغازه هــا، کافه هــا و اماکن 

گردشگری و تاریخی شوند.
نام یکی دیگر از گربه های مشهور 

استانبول، »ُتمبیلی« است. 
گربــه چاقی کــه بــر پیاده روهای 
محله کادیکوی در بخش آسیایی 
اســتانبول می لمید و اهالی را زیر 
نظر می گرفــت. نامش به معنای 
گربه کپل است و اهالی او را به این 
نــام می خواندند. تمبیلی در اوت 

201۶ بر اثر بیماری درگذشت. 

مردم اســتانبول با 
جمع کــردن امضا و 
شهرداری  موافقت 
این منطقه یادبودی 
و  ســاختند  او  از 
درســت در محلــی 
که لم می داد نصب 
کردند. مجسمه ای 
برنزی که در روز جهانی حیوانات 
یعنی چهارم اکتبر 201۶ با حضور 
صدهــا نفــر از مــردم این شــهر 
رونمایی شــد. در روز رونمایی و 
نصب این یادبود مردم با روشــن 
کردن شمع و قرار دادن غذا برای 
گربه های آن منطقه، یاد تمبیلی 

را گرامی داشتند.

حفظ نژاد گربه های وان
میــزان توجــه دولــت ترکیــه به 
گربه های این کشور تا به آنجاست 
که گربه وان، نژاد مشهور گربه در 
این کشور تحت حمایت وسیع و 

همه جانبه است.
گربــه وان گربه ای کاماًل ســفید 
بــا چشــمانی دو رنــگ اســت، 
یک چشــم کهربایی و یک چشم 
آبــی فیــروزه ای. معروف اســت 
که ایــن گربه ها عــالوه بر غذای 
مخصوص خودشــان، هندوانه و 
خربــزه می خورند؛ همچنین آب 
و شــنا کردن را دوســت دارند و 
برای شنا به چشمه های شهر وان 

می روند.
قدمت این نــژاد از گربه به 1300 
وان  منطقــه  در  پیــش  ســال 

بازمی گردد. 
در ســال 1۹۹۹، مقامــات دولت 
ترکیــه متوجــه شــدند که نســل 
انقــراض  روبــه  وان  گربه هــای 
اســت و تنهــا ۹0 گربــه از ایــن 
نژاد باقی مانده اســت. این اتفاق 
موجب شد آن ها بنیادی حمایتی 
به نام »خانــه گربه های وان« در 
مرکز این شهر توریستی بسازند. 
امارتی دوطبقه که گربه های وان 
را در تمام ســنین نگه می دارد و 
برای بقای آن ها و حفظ نسلشان 

تالش می کند.
در  واقــع  وان  گربه هــای  خانــه 
ایــن  دانشــگاه  بــاز  محوطــه 
شــهر، امروز یکــی از جاذبه های 

گردشگری در ترکیه است. 
مرکــزی که عــالوه بــر نگهداری 
از  به منظــور حفاظــت  گربه هــا 

نســل نزولــی آن هــا، مطالعــات 
علمــی روی این گونــه خــاص از 
گربــه انجــام می دهد. ایــن مرکز 
عالوه بر روش هــای علمی برای 
حل مشکالت ژنتیکی و سالمتی 

گربه ها تالش می کند.
دکتر »عبداللــه کایا« رئیس این 
مرکــز تحقیقاتی می گویــد از 2۶ 
ســال قبل تا امــروز این مرکز هم 
گربه هایــی کــه در آن نگهــداری 
می شود را مورد حمایت قرار داده 
و هم بــرای تولید نســل خالص 
گربه وان به شــهروندانی که گربه 
وان در خانه نگه  می دارند خدمات 
می دهد. به گفته او گربه های وان 
تا مــرز انقراض رفتــه بودند حاال 

سرپناهی امن برای خود دارند.

قوانین آزار حیوانات در ترکیه
با تمام مهربانی ها و فرهنگ سازی 
که در طول ســالیان گذشــته در 
خصوص مدارا با حیوانات خانگی 
و خیابانی در کشــور ترکیه انجام 
شــده اســت معــدود دفعاتی هم 
پیش آمده کــه حیوانات توســط 
برخی شهروندان این کشور مورد 

آزار و اذیت قرار بگیرند.
بهمن ماه 13۹۸، روزنامه حریت 

در ترکیــه خبــر داد ســه مــرد با 
اســتفاده از گوشــت مرغ آغشته 
به ســم، موجب مرگ 1۶ ســگ 

خیابانی شده اند. 
همان ســال، دادگاهــی در ترکیه 
برای این ســه مرد 30 سال حکم 
زندان تعیین کرد. هر یک از این 
افراد عــالوه بر تحمل 10 ســال 
حبس، به پرداخــت 1۵ هزار لیر 

ترک نیز محکوم شدند.
با گزارش چند مورد حیوان آزاری 
دیگر در ترکیــه، در ژانویه 2020، 
جنگلــداری  و  وزیــر کشــاورزی 
ترکیه از تشدید قوانین حمایت از 

حیوانات در ترکیه خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری آناتولی، 
»بکــر پاکدمیرلی«، اعــالم کرد 
کــه مجــازات اعمال خشــونت و 
شــکنجه علیه حیوانات و کشتن 
و رفتار نامناســب با آنان تشــدید 
خواهد شــد و طــرح پیش نویس 
آن پــس از تائیــد وزارتخانه های 

مربوطه به مجلس ارائه می شود.
به گفته این مقام مسئول مطابق 
قانــون جدیــد مجازات کســانی 
کــه حیوانات را شــکنجه کنند و 
یــا با آنان با خشــونت رفتار کنند 
افزایش خواهد یافت. او با اشــاره 

بــه اســتقبال مدافعــان حقــوق 
حیوانات در ترکیه از وضع قوانین 
سخت گیرانه تر نسبت به حیوان 
آزاران گفــت: »مطمئنم که این 
قانــون جدیــد باعــث رضایت آن 
دســته از شــهروندانمان خواهد 
شد که نسبت به حقوق حیوانات 

حساس هستند.«
ایــن میــزان از رواداری مردمــان 
ترکیه با حیوانات برای بسیاری از 
مسافران به این کشور بخصوص 
آن هــا کــه از ایران به ترکیه ســفر 
می کنند جای شگفتی دارد. شاید 
بسیاری از ایرانیان با مشاهده این 
هم زیستی گربه ها و مردم ترکیه، 
از خود پرسیده باشند پیاده سازی 
مدل کنترل حیوانات شهری در 
شــهرهای پرجمعیت ایران مثل 

تهران هم ممکن نیست؟ 
و اگــر هســت چرا هرروز شــاهد 
اخبار دهشــت بار از کشتار فجیع 
سگ ها و گربه ها به دست مأموران 

شهرداری هستند؟ 
آیا می شــود با الگوبــرداری از این 
شــیوه روح زندگــی را بــه تهران 

بازگرداند؟
•

در استانبول 
بیش از 

سی هزار 
گربه زندگی 
می کنند. 
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ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

ل یکدیگریم! ـّ در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛  ما مکم
مبتکر و صبور باشیم  و  سخاومتند!   بکوشیم  کامیونیتی را بــر بکشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

ع  شــیو
ویــروس کرونــا در ماه های اخیر 
بخــش اعظــم جمعیت دنیــا را 
مجبور کــرده در خانــه بمانند و 
کمتر فعالیت کننــد. اما ممکن 
اســت ما بــرای این کار ســاخته 

نشده باشیم.
ممکن اســت شــما هم جــزو آن 
جمعیــت بیــش از ســه میلیون 
نفری باشید که فیلم کوتاهی که 
دفتر فرمانداری کالیفرنیا منتشر 
کــرده را دیده اید. فیلمــی که در 
شــبکه های اجتماعــی بــه طــور 
گسترده پخش شده است. در این 
فیلم ویدیویی لری دیوید، کمدین 
آمریکایــی بــه ســبک طعنه آمیر 
خاص خودش از مردم می خواهد 
بــه توصیه هــای رســمی دولــت 
گــوش کنند و با مانــدن در خانه 
جلوی انتشار بیماری کووید-1۹ 
را بگیرند. او می گوید، چه مشکلی 
داریــد " ُاســکل ها"، داریــد یک 
فرصت استثنایی برای این که کل 
روز روی صندلی راحتی بنشینید 
و تلویزیون تماشا کنید را از دست 

می دهید!
ما به هشــدارهای بهداشــتی که 
ما را به کارهایی ترغیب می کنند 
که تمایل چندانی به انجام شــان 

نداریم، عادت کرده ایم: 
مثال این که بیشتر ورزش کنیم و 
پنج، هشت یا ده بار در روز میوه 

و سبزیجات بخوریم. 
امــا برای یــک بار هم که شــده، 
توصیــه  رســمی دولت هــا خیلی 

آسان به نظر می رسید: 
روی کاناپه ولو شوید، بدون وقفه 
تلویزیون تماشــا کنید و در خانه 
بمانید. این ها کارهایی هستند که 
به نظر می رسد با روی تنبل وجود 

ما سازگارند.
امــا در واقع همانطور که احتماال 
بعد از چند هفته قرنطینه متوجه 
شده اید، این کار چندان هم آسان 
نیســت. این طور که پیداست ما 
از نظر زیست شناســی بــرای این 

برنامه ریــزی نشــده ایم که 
کمترین فعالیت ممکن را داشته 
باشیم. در واقع ما از فعالیت لذت 
می بریم. یــا حداقل بایــد توازن 
مناسبی بین کار و استراحت مان 

وجود داشته باشد.
واقعیــت ایــن اســت که بیشــتر 
اوقات به دنبال گزینه های آسان 
هســتیم، بــه دنبــال مســیری 
بــا کمترین میــزان دشــواری و 
میان بری که ما را زود به موفقیت 
برســاند. وقتی تلویزیون کنترل 
دارد چــرا بایــد بلنــد شــویم و با 

دست کانال  را عوض کنیم؟ 
وقتی ماشــین داریم چــرا باید با 

دوچرخه به فروشگاه برویم؟ 
اگر می توانیم نصــف همکارمان 
کار کنیــم و گیر نیفتیم، چرا این 

کار را نکنیم؟
هر کار یا فعالیتی فشارهای روحی 
و جسمی خودش را دارد، بنابراین 
طبیعی است که تا جای ممکن از 
انجام شان دوری کنیم. و بعضی 
وقت ها هم ایــن کار را می کنیم. 
پدیده ای که گاهــی اوقات به نام 
"اصل کمترین تالش" یا "قانون 
زیف" شناخته می شود، قانونی که 
به نظر نمی رسد هرگز کسی برای 

سرپیچی از آن وسوسه شود. 
مگر این که تمــام مدت در حال 

زیر پا گذاشتن آن باشیم.
آیا هرگز آرزو داشــته اید که مطلقا 

هیچ کاری انجام ندهید؟ 
ایــن کــه کل بعــد از ظهــر روی 
یــک ننــو دراز بکشــید. فقط به 
ســقف خیره شــوید و به سکوت 
گوش کنیــد. این ممکن اســت 
ایــده ای جذاب به نظر برســد اما 
در عمل انجام ندادن هیچ کاری 
می تواند برایمان بســیار ســخت 
باشد - البته خواب را باید از این 

محاسبات فاکتور بگیریم. 
... اما زندگــی روزمره به ما ثابت 
کرده افراد به طور مداوم دســت 

کارهایــی  بــه 
می زنند که نیازی به انجام شــان 
ندارنــد و گاهــی اوقــات دردناک 
هستند. آن دسته از دوستان خود 
را تصور کنید که در ماراتن شرکت 
می کنند یــا برنامه های ورزشــی 
طاقت فرسایی در باشگاه دارند . 
آن ها بسیار بیشــتر از آنچه برای 
ســالمتی و تناســب انــدازم الزم 
اســت از خود انــرژی می گذارند. 
نظرتــان در مــورد کســانی کــه 
بــرای رســیدن به قطب  شــمال 
و جنــوب زمیــن مدت هــا روی 

یــخ زده  آب هــای 
یا  ســفر می کنند 
آن هایــی کــه دور 
دنیا را می گردند، 

چیست؟
اینزلیکت  مایکل 

از دانشــگاه تورنتو ایــن پدیده را 
"پارادوکس تــالش" می نامد. ما 
گاهی اوقات راه آســان را انتخاب 
می کنیــم و به اندازه ای کار انجام 
می دهیــم که مــورد انتقــاد قرار 

نگیریم. 
اما در مواقع دیگر، موقعیت هایی 
که برایشان بیشتر تالش کرده ایم 
را با ارزش تر می دانیم. خوشحالی 
غریزی برای تالش در انجام یک 
کار به اندازه ای برایمان خوشایند 
راه میان بــر  اســت کــه دنبــال 

نمی گردیم. 
مثال ممکن است ساعت ها وقت 
صرف حــل یک جــدول کلمات 
متقاطع کنیم و برای پیدا کردن 
موتورهــای  ســراغ  جواب هــا 

جستجو نرویم.
این چیزی اســت کــه در مراحل 
ابتدایی زندگــی یادمی گیریم. در 
کودکی به واسطه تجربه و اجبار 
یاد می گیریم هر تالشی با پاداش 
همراه اســت و با گذشــت زمان 
عــادت می کنیــم صرفــا از خود 

آیا انسان ها ذاتا تنبل هستند؟!

تالش کــردن لذت ببریم. به این 
پدیده "سختکوشــی اکتســابی" 

گفته می شود.... 
برای رســیدن به قله بســیاری از 
کوه هــا می توان ســوار تله کابین 
شــد. اما بدون شک کوهنوردان 
ترجیح می دهند شب را در چادری 
کوچک روی سطح شیب دار یک 
صخره بگذرانند و شرایط انجماد 
و خطر یخ زدگی را به جان بخرند 
تا این که مســیرهای توریستی را 

انتخاب کنند. 
از مالوری، کوهنورد سرشــناس 
انگلیســی، پرســیدند بــرای چه 
می خواهد قله اورست را فتح کند 
و او در پاسخ گفت: "برای این که 
آنجاســت". لونســتاین می گوید 
برابــر  در  نمی تواننــد  انســان ها 
شانس دســتیابی به اهداف خود 
و تسلط بر شرایط مقاومت کنند، 
حتی اگر نیازی به این کار نداشته 

باشند.
اما حتی اگر هیجان کوهنوردان 
برای خطرها و ســختی های باال 
رفتــن از کــوه را درک نکنیــم، 
بیشــترمان حتمــا با پدیــده "اثر 
آیکیــا" آشــنا هســتیم. ایــن که 

مــردم بــرای اســباب و اثاثیه ای 
که خودشــان آن ها را ساخته اند، 

ارزش بیشتری قائل هستند.
همــه این ها به این معناســت که 
وقتی در خانه می مانیم و خودمان 
را قرنطینه می کنیم، دراز کشیدن 
روی مبــل و تماشــای تلویزیون 
تنها بخشی از کاری است که برای 
گذراندن زمــان انجام می دهیم. 
شــاید فکر کنیم بد نیســت چند 
هفتــه به بطالــت بگذرانیــم، اما 
این شــرایط در واقــع به کالفگی 
ما منجر خواهد شــد. استراحت 
اجباری و طوالنی مدت، مگر در 
شــرایط بیماری یا زمانی که بدن 
بــه آن نیــاز دارد، نه تنهــا حــس 
آرامش نمی دهد بلکه ما را بی تاب 

و بی حوصله می کند. 
باید بــه دنبــال راه هایی باشــیم 
کــه در دوران قرنطینه هم تا حد 
ممکــن به همــان ریتــم و حس 
تعادلی برسیم که در زندگی عادی 
در بهتریــن حالــت به آن دســت 

می یابیم.
بنابرایــن ورزش کــردن، تعیین 
وظایف و انجام کارهای ســختی 
کــه به تالش نیــاز دارند از جمله 

مهم ترین اقدامات است. 
عــالوه بــر ایــن بایــد بــه دنبال 
فعالیت هــا و تجربیانــی باشــیم 
کــه در ارتقا حســی کــه میهالی 
روانشــناس  چیکســنت میهای، 

آمریکایی در کتاب خود به اســم 
"تجربه اوج؛ فراسوی سرخوشی" 
 )Flow( از آن به عنوان جریــان
هســتند.  موثــر  می کنــد،   یــاد 
کارهایــی مثل نقاشــی کــردن، 
باغبانی یا درســت کردن پازل که 
ما را آنقدر به خود جذب می کنند 
که متوجه گذر زمان نمی شــویم 
و دســت از نگرانی برای چیزهای 

دیگر برمی داریم.
بیشتر ما در شرایط عادی مسأله 

استراحت را به اندازه کـــافی 
جدی منی گیریم. 

بنابراین در این دوران اســتثنایی 
باید در صــورت امکان از فرصتی 
که بــرای اســتراحت بیشــتر در 
اختیــار داریم نهایت اســتفاده را 
ببریــم و این توازن بیشــتر میان 
فعالیت و اســتراحت  را در زندگی 
بعد از قرنطینــه هم ادامه دهیم. 
اما ما انســان ها در ایــن روزهای 
ســخت درخواهیــم یافــت که به 
شــکل غریزی موجــودات تنبلی 

نیستیم. 
در واقــع حتــی ممکن اســت به 
شــکل عجیبــی بــه ایــن نتیجه 
برســیم که انجام فعالیت کمتر و 
استراحت بیشتر در ابتدا به تالش 

نسبتا زیادی نیاز دارد.
کلودیا هموند

چه مشکلی دارید " ُاسکل ها"، دارید یک 
فرصت استثنایی برای این که کل روز 

روی صندلی راحتی بنشینید و تلویزیون 
متاشا کنید را از دست می دهید!

زندگی... 

_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 
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در گردشگري 
داخلي به 
اهدافمان 
رسيده ايم به اين 
معني كه در ايام 
پيك سفر مثل 
نوروز و يا تابستان 
مردم از سيستان 
و بلوچستان 
گرفته تا كردستان 
و مازندران سفر 
مي كنند كه اين 
موجب توازن در 
توزيع درآمد در 
سراسر كشور 
مي شود

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
انج��ام منظ��ور خ��ود  ب��راي   - 1
هم��ه  كار كردن، خ��ود را به خطر 

انداختن - جنازه
2- تفنگدار سواره - پيك كاغذي 

- آرميدن، آسايش يافتن
3- گناهان - ماه ميالدي - قانون 

چنگيز
4- اينگون��ه هم لنگه بار اس��ت - 
ح��رف پيروزي - واح��د بوكس - 

زبان كشيدن به بستني
5- برابر - رايزني - جماعت

6- فداكاري - ش��ماره بين المللي 
كتاب - خمره بزرگ

ن��ام   - مع��روف  بچه ترس��ان   -7
دخترانه - خواهر پدر

8- بزرگواري، س��روري - پرنده اي 
خوش آواز - شليك با مسلسل

9- درياچ��ه حمام - پهن كردن - 
مجلس روسيه

10- واح��د س��طح - پوش��اك - 
كاالها

11- مرغ سخنگو - شريك - پاره 
كردن

12- سنگ سبز قيمتي - خوش اندام 
- پايه - غار رسالت

13- روغ��ن جال - فريضه ماه مبارك 
رمضان - فرزندان

14- گياه خورش��تي - كش��وري در 
آسيا - جست وجوگر

15- دي��ن - به س��زاي عم��ل خود 
رسيدن

 عمودي:
1 - پايتخت اسلواكي - هجوم

2- طرز و قاعده - متانت - بدكار
3- رن��گ قه��وه اي مايل به س��رخ - 
اكنون - استخدام كارشناسان خارجي 
از طرف دولت ... اس��ت مگر در موارد 

ضرورت با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي

4- تي��ز - مي��وه كرك دار 
- پادگاني در تهران - بله 

آلماني
5- خ��الف مذكر - يكتا - 

واحد تنيس
6- اش��اره به دور - آحاد، 
طبقه اول اعداد - سوغات 

روسيه
7- تم��ام، همگي - منظم 
و مرتب - كشوري در قاره 

آفريقا
8- ب��ه حس��اب آوردن - 

ضعيف - گوشه نشيني
9- نام��ي ب��راي خانم ها 

- قس��متي از معده نشخواركنندگان 
- آگاه باش

10- كش��وري در قاره س��ياه - جمع 
نجيب - نقشه انگليسي

11- تاب و توان - محل اقامت رسمي 
شاه - سازمان فضايي

12- عدد م��اه - قورباغه درختي - با 
سوز آيد - شوق، شادي

13- گلوله خمير - اخمو - دعوا براي 
خيرات آن نيست

14- يكي از غذاه��اي اصيل ايراني - 
مرد بخشنده - روزنامه ها

15- آش��نا - بازيگر فيلم س��ينمايي 
ب��ه   )1390( نف��ر  دو  م��ا  از  يك��ي 

كارگرداني تهمينه ميالني

 افقي:
1 - اثر حماسي از ابوعبداهلل مرزباني 

- زودشكن
2- از ش��يريني هاي س��نتي ش��هر 

تبريز - از غالت - گياهي
3- يك��ي از ايزومرهاي هندس��ي - 

جايگاه - مهتر قوم
4- دوس��ت - نشانه اس��م مصدر - 

كانون دايره - موي مژه
5- بدن - مردگان - از تركيب آن با 
اكسيژن اسيد اوريك توليد مي شود

6- بزرگداشت - چهارگوش - بوي 
ماندگي

7- اقليم - نوع��ي اختالل رواني - 

سرمنزل
8- كش��ور چاي - اي دل شاعر - 

راننده كشتي
9- مقابل فراموش��ي - پروردگار - 

بي بنيان، پوچ
10- چوب خوشبو - خالف عدم - 

نامي پسرانه
11- ويراي��ش - اين��ك - غ��ذاي 

نذري
12- واحد ش��مارش كل��ه پاچه - 
لق��ب هندو - فتن��ه - همراه هرج 

مي آيد
13- آس��وده - فرايند و جريان - 

پيگيري و دنبال كردن
14- معن��ي پيرايه هم مي دهد - 

پروردگار - آماده
از ونس��ان  اث��ري  15- لش��كر - 
مس��اژ )نامزد بهترين رمان گنكور 

)2010

 عمودي:
1 - پادزهر - پرنده اي شبيه كبك

2- ب��اد و باران - كالهبردار - اتاق 
بزرگ

3- متان��ت - ب��ه دني��ا آم��دن - 
همدستي و يكدلي

4- ش��ركت كاميون س��ازي آلمان 
- مرك��ز غن��ا - محب��ت - نوع��ي 

خط كش
5- افسانه سرا - صيد - جگر سفيد

6- رنج - آرزوي خيالي - از سازهاي 
مضرابي موسيقي ايراني

7- كالم مغرور - كش��يده شدن - 
رخصت

8- پش��يماني - س��رآغاز گف��ت  و 
شنود تلفني - بسيار سخت

9- كارها - فن ماش��ين 
سازي - سارق

و  عل��م   - ق��ارچ   -10
فرهنگ - روستا

11- نفس خسته - نيزه 
كوتاه - كنكاش

12- آغ��وش - رب النوع 
مصريان - وقت و هنگام 

- اندازه گرمي يا سردي
13- مركز تايوان - فرياد 

بلند - استاد
14- حشره سمي - گريه 
و شيون -از نام هاي عهد 

عتيق
15- پرتاب��ه ورزش��ي - 

تابلويي از ميكل آنژ

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4894حل جدول عادی شماره 4894

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4895

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جاي اختراع و نوآوري در دانشگاه فني و حرفه اي خالي استراهنمايان تور، نماد اصلي گردشگري 12

 آموزشكده هاي فني و حرفه اي بايد سياست هاي خود را در جهت برنامه هاي وزارت علوم 
هماهنگ كنند

13 بورسيه ها با نيازهاي علمي كشور مرتبط نيستند13

 سال گذشته 5 هزار و 906 نفر در ثبت نام الكترونيك ما شركت كرده اند كه از اين تعداد 
نزديك به هزار نفر معرفي خواهند شد

درنگ

ظرفيت هاي فرهنگي
پذيرش گردشگران خارجي را داريم

پرمرته ساكر مدافع بلندباال و پرتحرك آلماني به 
سبب جوانگرايي گسترده در تيم ملي كشورش با 
داشتن فقط 27 سال سن فاصله اندكي تا انجام 
هشتادمين بازي ملي اش دارد و دنيايي از تجربه 
است و اگر اتفاق عمده اي روي ندهد، او و ساير 
ملي پوشان آلمان خرداد و تير سال بعد در دور 
پاياني جام ملت هاي اروپا 2012 در اوكراين و 

لهستان به سوي فتح جام يورش خواهند برد  تا 
بعد از اكتفا به رتبه دومي دوره پيش اين بار 

تا پايان راه را پيروزمندانه طي نمايند و كار را 
تمام كنند

 مهرباني مهر را به حادثه تبديل نكنيم

تحصيل��ي  س����ال  ش����روع 
جدي��د بي��ش از هم��ه نگراني ها 
ب��راي  ك��ه  دلمش��غولي هايي  و 
خانواده هايش��ان  و  دانش آم��وزان 
ايجاد مي كند، دغدغه اي مشترك 
نيز براي همه مردم چه آنهايي كه 
دانش آموز دارن��د و چه آنهايي كه 
دانش آموز ندارند به وجود مي آورد، 
ت��راژدي دردناكي به ن��ام ترافيك 
اول مهر! كه ش��كوه سال تحصيلي 
جديد و همهمه زيباي 12 ميليون 

دانش آموز را به كام مردم تلخ مي كند! راه بندهاي شديد، خيابان هاي قفل، 
بوق هاي ممتد رانندگان، اضطراب و تش��ويش ش��هروندان اندك تصاويري 

است كه چهره مهربان مهر را برايمان درهم مي كند!
اگرچه مس��ئوالن ش��هري و پليس همه س��عي خود را مي كنند تا اين 
وضعيت ناخوش��ايند تا حدودي بهبود يابد، اما باز هم اين ترافيك اول مهر 
اس��ت كه با قدرت پنجه در خيابان هاي ش��هر مي اندازد و همه تالش ها را 
مغلوب مي كند تا مبادا راه بنداني باز ش��ود و شهروندي با اعصاب راحت به 
مقصد برس��د. اين گره كور ترافيكي كه با در نظر گرفتن تمهيدات بس��يار 
هم از س��وي مسئوالن نتوانسته باز شود، اما با مشاركت شهروندان و بويژه 
دانش آموزان اندكي راحت باز خواهد شد. اين راحتي البته از نقطه اي آغاز 
مي شود كه هر شهروند تكاليف و وظايف خود را در ارتباط با ترافيك شهر 
بداند!ناآگاهي اغلب ما از قوانين و مقررات ترافيكي، ورود غيرمجاز رانندگان 
به محدوده طرح ترافيك، رعايت نكردن محدوده طرح زوج و فرد، عبور از 
چراغ قرمز و گذرگاه عابر پياده، حركات نمايش��ي و بي طاقتي رانندگان در 
تردد ميان خطوط فقط بخش��ي از رفتارهاي غيرفرهنگي شهروندان سواره 
و پياده در خيابان هاس��ت كه موجب مي ش��ود ترافيك به معضلي پيچيده 
براي همه ما تبديل شود، اين پيچيدگي كه حتي ظاهرش هم روح و روان 
اغلب ما را به هم مي ريزد جزو معدود مس��ائلي اس��ت كه به دست تك تك 
ما هم حل مي ش��ود. هفته آينده با شروع رسمي سال تحصيلي جديد و به 
تبع افزايش ترددها، آزمون جديدي پيش روي ش��هروندان قرار مي گيرد! 
در حقيقت ماه مهر اين فرصت را به ما مي دهد تا خودمان را در رويارويي 
با معضل بزرگي مثل ترافيك بيازماييم!  مهم ترين دس��تاورد قبولي در اين 
آزم��ون هم صبور بودن در كس��وت راننده و عابر پياده اس��ت! همه ما ياد 
مي گيري��م كه چگون��ه با رعايت حق تقدم ها و احترام گذاش��تن به حقوق 
يكديگر، طاقتمان را پش��ت گذرگاه هاي ش��لوغ و پرترافيك ش��هر افزايش 
دهيم!اين واقعيت را نمي توان كتمان كرد كه فرهنگ ترافيكي ما ايراني ها 
ضعيف اس��ت و بايد آن را ارتقا دهي��م، اگر امروز بپذيريم كه ما در رعايت 
قوانين و مقررات رانندگي بدون در نظر گرفتن وضع جريمه هاي س��نگين 
بي مب��االت عمل مي كنيم براي اصالح اين بي فرهنگ��ي تا چند پله صعود 
خواهيم كرد.بويژه اكنون كه خيابان هاي ش��هر ما بيش از گذشته نيازمند 
رعايت اين مقررات است. چرا كه با كوچكترين تخلفي در ماه مهر، مهرباني 
ما جاي خود را به پرخاش��گري، عصبانيت، دعوا و درگيري مي دهد و اين 

رويه ناخوشايند تا پايان سال همراه ما خواهد بود.

 راهنمايان سربازان فرهنگي كشور ما هستند كه ما را به دنيا معرفي مي كنند و دولت هاي 
متخاصم خارجي اين را نمي خواهند

   صفحه 12

 سال هفدهم  شماره 4895  پنجشنبه  31 شهريور ماه 1390 23شوال 1432 22سپتامبر 2011

 در ميزگرد توسعه صنعت گردشگري خبرگزاري جمهوري اسالمي مطرح شد
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سودوکو  و  جدول های ____________________ عادی  و   ویژه ____________________  <<     ....  حل در صفحه: 28 

در گردشگري 
داخلي به 
اهدافمان 
رسيده ايم به اين 
معني كه در ايام 
پيك سفر مثل 
نوروز و يا تابستان 
مردم از سيستان 
و بلوچستان 
گرفته تا كردستان 
و مازندران سفر 
مي كنند كه اين 
موجب توازن در 
توزيع درآمد در 
سراسر كشور 
مي شود

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
انج��ام منظ��ور خ��ود  ب��راي   - 1
هم��ه  كار كردن، خ��ود را به خطر 

انداختن - جنازه
2- تفنگدار سواره - پيك كاغذي 

- آرميدن، آسايش يافتن
3- گناهان - ماه ميالدي - قانون 

چنگيز
4- اينگون��ه هم لنگه بار اس��ت - 
ح��رف پيروزي - واح��د بوكس - 

زبان كشيدن به بستني
5- برابر - رايزني - جماعت

6- فداكاري - ش��ماره بين المللي 
كتاب - خمره بزرگ

ن��ام   - مع��روف  بچه ترس��ان   -7
دخترانه - خواهر پدر

8- بزرگواري، س��روري - پرنده اي 
خوش آواز - شليك با مسلسل

9- درياچ��ه حمام - پهن كردن - 
مجلس روسيه

10- واح��د س��طح - پوش��اك - 
كاالها

11- مرغ سخنگو - شريك - پاره 
كردن

12- سنگ سبز قيمتي - خوش اندام 
- پايه - غار رسالت

13- روغ��ن جال - فريضه ماه مبارك 
رمضان - فرزندان

14- گياه خورش��تي - كش��وري در 
آسيا - جست وجوگر

15- دي��ن - به س��زاي عم��ل خود 
رسيدن

 عمودي:
1 - پايتخت اسلواكي - هجوم

2- طرز و قاعده - متانت - بدكار
3- رن��گ قه��وه اي مايل به س��رخ - 
اكنون - استخدام كارشناسان خارجي 
از طرف دولت ... اس��ت مگر در موارد 

ضرورت با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي

4- تي��ز - مي��وه كرك دار 
- پادگاني در تهران - بله 

آلماني
5- خ��الف مذكر - يكتا - 

واحد تنيس
6- اش��اره به دور - آحاد، 
طبقه اول اعداد - سوغات 

روسيه
7- تم��ام، همگي - منظم 
و مرتب - كشوري در قاره 

آفريقا
8- ب��ه حس��اب آوردن - 

ضعيف - گوشه نشيني
9- نام��ي ب��راي خانم ها 

- قس��متي از معده نشخواركنندگان 
- آگاه باش

10- كش��وري در قاره س��ياه - جمع 
نجيب - نقشه انگليسي

11- تاب و توان - محل اقامت رسمي 
شاه - سازمان فضايي

12- عدد م��اه - قورباغه درختي - با 
سوز آيد - شوق، شادي

13- گلوله خمير - اخمو - دعوا براي 
خيرات آن نيست

14- يكي از غذاه��اي اصيل ايراني - 
مرد بخشنده - روزنامه ها

15- آش��نا - بازيگر فيلم س��ينمايي 
ب��ه   )1390( نف��ر  دو  م��ا  از  يك��ي 

كارگرداني تهمينه ميالني

 افقي:
1 - اثر حماسي از ابوعبداهلل مرزباني 

- زودشكن
2- از ش��يريني هاي س��نتي ش��هر 

تبريز - از غالت - گياهي
3- يك��ي از ايزومرهاي هندس��ي - 

جايگاه - مهتر قوم
4- دوس��ت - نشانه اس��م مصدر - 

كانون دايره - موي مژه
5- بدن - مردگان - از تركيب آن با 
اكسيژن اسيد اوريك توليد مي شود

6- بزرگداشت - چهارگوش - بوي 
ماندگي

7- اقليم - نوع��ي اختالل رواني - 

سرمنزل
8- كش��ور چاي - اي دل شاعر - 

راننده كشتي
9- مقابل فراموش��ي - پروردگار - 

بي بنيان، پوچ
10- چوب خوشبو - خالف عدم - 

نامي پسرانه
11- ويراي��ش - اين��ك - غ��ذاي 

نذري
12- واحد ش��مارش كل��ه پاچه - 
لق��ب هندو - فتن��ه - همراه هرج 

مي آيد
13- آس��وده - فرايند و جريان - 

پيگيري و دنبال كردن
14- معن��ي پيرايه هم مي دهد - 

پروردگار - آماده
از ونس��ان  اث��ري  15- لش��كر - 
مس��اژ )نامزد بهترين رمان گنكور 

)2010

 عمودي:
1 - پادزهر - پرنده اي شبيه كبك

2- ب��اد و باران - كالهبردار - اتاق 
بزرگ

3- متان��ت - ب��ه دني��ا آم��دن - 
همدستي و يكدلي

4- ش��ركت كاميون س��ازي آلمان 
- مرك��ز غن��ا - محب��ت - نوع��ي 

خط كش
5- افسانه سرا - صيد - جگر سفيد

6- رنج - آرزوي خيالي - از سازهاي 
مضرابي موسيقي ايراني

7- كالم مغرور - كش��يده شدن - 
رخصت

8- پش��يماني - س��رآغاز گف��ت  و 
شنود تلفني - بسيار سخت

9- كارها - فن ماش��ين 
سازي - سارق

و  عل��م   - ق��ارچ   -10
فرهنگ - روستا

11- نفس خسته - نيزه 
كوتاه - كنكاش

12- آغ��وش - رب النوع 
مصريان - وقت و هنگام 

- اندازه گرمي يا سردي
13- مركز تايوان - فرياد 

بلند - استاد
14- حشره سمي - گريه 
و شيون -از نام هاي عهد 

عتيق
15- پرتاب��ه ورزش��ي - 

تابلويي از ميكل آنژ

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4894حل جدول عادی شماره 4894

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4895

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جاي اختراع و نوآوري در دانشگاه فني و حرفه اي خالي استراهنمايان تور، نماد اصلي گردشگري 12

 آموزشكده هاي فني و حرفه اي بايد سياست هاي خود را در جهت برنامه هاي وزارت علوم 
هماهنگ كنند

13 بورسيه ها با نيازهاي علمي كشور مرتبط نيستند13

 سال گذشته 5 هزار و 906 نفر در ثبت نام الكترونيك ما شركت كرده اند كه از اين تعداد 
نزديك به هزار نفر معرفي خواهند شد

درنگ

ظرفيت هاي فرهنگي
پذيرش گردشگران خارجي را داريم

پرمرته ساكر مدافع بلندباال و پرتحرك آلماني به 
سبب جوانگرايي گسترده در تيم ملي كشورش با 
داشتن فقط 27 سال سن فاصله اندكي تا انجام 
هشتادمين بازي ملي اش دارد و دنيايي از تجربه 
است و اگر اتفاق عمده اي روي ندهد، او و ساير 
ملي پوشان آلمان خرداد و تير سال بعد در دور 
پاياني جام ملت هاي اروپا 2012 در اوكراين و 

لهستان به سوي فتح جام يورش خواهند برد  تا 
بعد از اكتفا به رتبه دومي دوره پيش اين بار 

تا پايان راه را پيروزمندانه طي نمايند و كار را 
تمام كنند

 مهرباني مهر را به حادثه تبديل نكنيم

تحصيل��ي  س����ال  ش����روع 
جدي��د بي��ش از هم��ه نگراني ها 
ب��راي  ك��ه  دلمش��غولي هايي  و 
خانواده هايش��ان  و  دانش آم��وزان 
ايجاد مي كند، دغدغه اي مشترك 
نيز براي همه مردم چه آنهايي كه 
دانش آموز دارن��د و چه آنهايي كه 
دانش آموز ندارند به وجود مي آورد، 
ت��راژدي دردناكي به ن��ام ترافيك 
اول مهر! كه ش��كوه سال تحصيلي 
جديد و همهمه زيباي 12 ميليون 

دانش آموز را به كام مردم تلخ مي كند! راه بندهاي شديد، خيابان هاي قفل، 
بوق هاي ممتد رانندگان، اضطراب و تش��ويش ش��هروندان اندك تصاويري 

است كه چهره مهربان مهر را برايمان درهم مي كند!
اگرچه مس��ئوالن ش��هري و پليس همه س��عي خود را مي كنند تا اين 
وضعيت ناخوش��ايند تا حدودي بهبود يابد، اما باز هم اين ترافيك اول مهر 
اس��ت كه با قدرت پنجه در خيابان هاي ش��هر مي اندازد و همه تالش ها را 
مغلوب مي كند تا مبادا راه بنداني باز ش��ود و شهروندي با اعصاب راحت به 
مقصد برس��د. اين گره كور ترافيكي كه با در نظر گرفتن تمهيدات بس��يار 
هم از س��وي مسئوالن نتوانسته باز شود، اما با مشاركت شهروندان و بويژه 
دانش آموزان اندكي راحت باز خواهد شد. اين راحتي البته از نقطه اي آغاز 
مي شود كه هر شهروند تكاليف و وظايف خود را در ارتباط با ترافيك شهر 
بداند!ناآگاهي اغلب ما از قوانين و مقررات ترافيكي، ورود غيرمجاز رانندگان 
به محدوده طرح ترافيك، رعايت نكردن محدوده طرح زوج و فرد، عبور از 
چراغ قرمز و گذرگاه عابر پياده، حركات نمايش��ي و بي طاقتي رانندگان در 
تردد ميان خطوط فقط بخش��ي از رفتارهاي غيرفرهنگي شهروندان سواره 
و پياده در خيابان هاس��ت كه موجب مي ش��ود ترافيك به معضلي پيچيده 
براي همه ما تبديل شود، اين پيچيدگي كه حتي ظاهرش هم روح و روان 
اغلب ما را به هم مي ريزد جزو معدود مس��ائلي اس��ت كه به دست تك تك 
ما هم حل مي ش��ود. هفته آينده با شروع رسمي سال تحصيلي جديد و به 
تبع افزايش ترددها، آزمون جديدي پيش روي ش��هروندان قرار مي گيرد! 
در حقيقت ماه مهر اين فرصت را به ما مي دهد تا خودمان را در رويارويي 
با معضل بزرگي مثل ترافيك بيازماييم!  مهم ترين دس��تاورد قبولي در اين 
آزم��ون هم صبور بودن در كس��وت راننده و عابر پياده اس��ت! همه ما ياد 
مي گيري��م كه چگون��ه با رعايت حق تقدم ها و احترام گذاش��تن به حقوق 
يكديگر، طاقتمان را پش��ت گذرگاه هاي ش��لوغ و پرترافيك ش��هر افزايش 
دهيم!اين واقعيت را نمي توان كتمان كرد كه فرهنگ ترافيكي ما ايراني ها 
ضعيف اس��ت و بايد آن را ارتقا دهي��م، اگر امروز بپذيريم كه ما در رعايت 
قوانين و مقررات رانندگي بدون در نظر گرفتن وضع جريمه هاي س��نگين 
بي مب��االت عمل مي كنيم براي اصالح اين بي فرهنگ��ي تا چند پله صعود 
خواهيم كرد.بويژه اكنون كه خيابان هاي ش��هر ما بيش از گذشته نيازمند 
رعايت اين مقررات است. چرا كه با كوچكترين تخلفي در ماه مهر، مهرباني 
ما جاي خود را به پرخاش��گري، عصبانيت، دعوا و درگيري مي دهد و اين 

رويه ناخوشايند تا پايان سال همراه ما خواهد بود.

 راهنمايان سربازان فرهنگي كشور ما هستند كه ما را به دنيا معرفي مي كنند و دولت هاي 
متخاصم خارجي اين را نمي خواهند

   صفحه 12

 سال هفدهم  شماره 4895  پنجشنبه  31 شهريور ماه 1390 23شوال 1432 22سپتامبر 2011

 در ميزگرد توسعه صنعت گردشگري خبرگزاري جمهوري اسالمي مطرح شد

صفحه 14 

هانيه نكويي

123456789101112131415
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موكحموتانروخب2

اپربملاسكمرا3

مايحتافشاهمر4

ززومريداباتي5

ادهلانفقوتمش6
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ادورودهموحان10

رنفاصنانيمكر11

فالنفسنواهلا12

رجاهسكانانسي13

لسوتلاوشليوات14
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2 9 5

8 5 2
1 8

3 8
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5 2 4
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4 6 1

اختــالل  دوقطبی:  
نشانه هایش چیست 
و چطور درمان می شود؟!

آن  بــه  پیشــتر  دوقطبــی، کــه 
»افسردگی شیدایی« می گفتند، 
یک بیماری روحی جدی است که 
طی آن فرد دچار تغییرات خلقی 
چشمگیری می شود و مراحلی از 
بیش فعالی و افســردگی را تجربه 

می کند. 
گمــان می رود که بیــن یک تا دو 
درصــد از بزرگ ســاالن مبتال به 
اختــالل دوقطبی انــد، هرچنــد 
آمــار بخش خدمات بهداشــت و 
سالمت بریتانیا نشان می دهد که 
بیشتر جوانان، بین سنین 1۶ تا 
3۴ ســال، مبتال بــه این اختالل 

تشخیص داده شده اند. 
افراد شناخته شده دیگر، از جمله 
اســتفن فــرای، از چالش هایــی 
ســخن گفته اند کــه زندگی با این 
اختــالل بر آنان تحمیل می کند، 
کــه ممکن اســت فهــم آن برای 
عزیــزان و نزدیــکان فــرد مبتــال 
دشوار باشد و منجر به برانگیخت 
افكار انتحاری شود، و می توان با 
درمان دارویی و حمایت، آن ها را 

تحت کنترل درآورد. 
•

دلیل اختالل دوقطبی 
چیست؟

گفتــه می شــود کــه اختــالل 
دوقطبــی نتیجــه مشــکالت 
نظم دهــی  بــه  مربــوط 
باشــد  شــیمیایی  ترکیبــات 
کــه بــه مولکول هــای مغــز و 
عصبــی  انتقال دهنده هــای 
مانند اروتونین و دوپامین پیام 

می دهد. 
•

اختالل دو قطبی، غم و 
شادی اغراق شده و آنی

برخی شــواهد وجــود دارد که 
می گوید انتقال دهنده عصبی 
نورادرنالین، وقتی ســطحش 
بــاال باشــد می توانــد موجب 
»نشــئگی« و وقتی سطحش 
پایین باشد، موجب »پایین« 
آمدن وضعیت روحی فرد شود. 

مانند بسیاری دیگر از بیماری ها 
و اختالالت روحی، دلیل اختالل 

دوقطبی نیز معلوم نیست. 
خیریه دوقطبی بریتانیا می گوید 
احتمال دارد کــه این اختالل بر 
اثــر یک عامل ارثی باشــد که بعد 

به اختالل تبدیل می شود اما هیچ 
ارتباط ژنتیکی در این میان یافته 

نشده است. 
وقایــع پراســترس زندگــی مانند 
امتحانــات، بیمــاری و کار و یــا 
فشارهای ناشی از رابطه، می تواند 

از جملــه عوامــل تحریک کننده 
اختــالل دوقطبــی باشــد، امــا 
تغییرات خلقی ممکن اســت گاه 

وبی گاه رخ دهد. 
•

نشانه هایش چیست؟
افراد مبتال بــه اختالل دوقطبی 

حــاالت »بــاال« و »پایین«  را 
تجربه می کنند، هرچند حالت 
باال، عمدتا به عنوان شیدایی 

توضیح داده می شود. 
شــیدایی را بــا افزایــش انرژی 
تعریف می کنند و ممکن است 
مشاهده شود که فرد به شکل 
چشمگیری ســریع تر صحبت 
می  کند و یا به آسانی حواسش 
پرت می شــود. درموارد جدی 
ایــن امــر می توانــد منجــر به 
اعتماد غیرواقعی شود، فرد را 
تهاجمی کند، و یا موجب بروز 
رفتارهای عجیب شود، مانند 
خرج کردن بیش از اندازه پول. 
اختــالل  بــه  مبتــال  افــراد 
دوقطبی، در حالت افسردگی 
انــرژی  می کننــد  احســاس 
ندارند، و غمگین و عصبی اند و 
این می تواند باعث شود که فرد 
احســاس کند بی ارزش است، 
اشــتهایش را از دست بدهد و 

دست به خودکشی بزند. 
دســته بندی های مختلفــی از 
اختــالل دوقطبی وجود دارد، 
مانند قطبی یک، که در آن فرد 
یک یا تعداد بیشتری اپیزودهای 
شــیدایی را تجربــه می کنــد کــه 
ممکن است ماه ها طول بکشد، 
دو قطبی شماره دو، که در آن فرد 
چندین اپیزود افسردگی را تجربه 

می کند که همگی خفیف اند. 
دوقطبــی چرخه ســریع، حدود 

یــک نفر از هر ده نفر را با اختالل 
هــای مربوطــه تحت تاثیــر قرار 
می دهــد کــه در طول یک ســال 
بیش از چهار بــار دچار تغییرات 

خلقی می شوند. 
•

درمان دوقطبی چیست؟
دوقطبی درمان ندارد، اما داروها 
روان شــناختی  حمایت هــای  و 
می تواند کمک کند. اما خیریه ها 
هشــدار می دهنــد کــه ذات این 
اختالل و نبود خدمات بهداشت 
و درمان تخصصی، به این معنی 
اســت کــه میانگین زمــان برای 
تشخیص درست، ده سال و نیم 

طول می کشد. 
بــه  موســوم  داروهــای 
تثبیت کننده های خلقی را می توان 
برای طوالنی مدت مصرف کرد و 
این ممکن است تغییرات خلقی 
از بــاال به پاییــن را تحت کنترل 
درآورده یــا کم کنــد، و داروهای 
دیگر می تواند اپیزودهای شدید را 

درمان کند. 
درمان های روان شــناختی مانند 
گفتاردرمانــی نیز می تواند به فرد 
کمک کنــد تا افســردگی را اداره 
کنــد، امــا در حال حاضــر زمان 
انتظار برای دسترسی به حمایت 
در بسیاری از بخش های کشور، 

طوالنی است. 

•
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روســیه که بــا فاصلــه از آمریکا و 
چین قدرت سوم جهان محسوب 
می شود با احتیاط، ابهام و مورد 
به مورد برخورد می کند. روس ها 
مانند چینی ها ظرفیت تولید مازاد 
سرمایه را ندارند و نقشی جدی در 
اقتصــاد بین الملل ایفا نمی کنند 
و بــا کاهــش قیمــت انرژی های 
فســیلی، دچــار افت قابــل توجه 
در درآمــد ملی شــده اند. روس ها 
به سختی متعهد می شــوند و بر 
خالف چینی ها خیلی تحت تاثیر 
درازمــدت نیســتند. چینی ها با 
قــدرت مالــی، به شــوکت و نفوذ 
رســیدند. روس ها می خواهند به 
واسطۀ وسعِت سرزمین، ظرفیت 
هســته ای و توان نظامی، شوکت 

به آن ها اعطا شود.
آمریکایی هــا روس هــا را مزاحــم 
می داننــد و خیلی بــه آن ها اعتنا 
نمی کننــد و اگــر بتواننــد مرکــز 
و شــرق اروپــا را به غــرب اروپا و 
شمال آمریکا به لحاظ اقتصادی 
و انرژی ســوق دهند اهرم مهمی 
را از مسکو خواهند گرفت که این 
خود نیاز به افزایش ظرفیت های 

مــازاد ســرمایه در آمریکا خواهد 
داشت. هرچند مسکو و بیجینگ 
با آمریکا مشکل دارند ولی اتحاد 
ضِد آمریکایی آن ها به واســطه ی 
تلقــی چین از اهمیــِت آمریکا در 
آیندۀ اقتصادی خــود امکان پذیر 

نیست.
اتحاد با روســیه به توانمند شدن 
قابــل توجه چیــن در عرصه های 
اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی 
نمی کند ضمن اینکــه این دو در 
باطن خیلی به هم اعتماد ندارند. 
روســیه نیــز ماننــد ۹۸ درصــد 
کشورها تمایل ندارد میان چین 
و آمریــکا یکــی را انتخــاب کند. 
رقابت شــوروی و آمریــکا رقابتی 
ایدئولوژیک بود ولی رقابت چین 
با آمریکا عمدتــًا ماهیتی مالی-

اقتصادی-سیاسی دارد. 
کشورهای میان پایه مانند برزیل، 
آرژانتین و اندونزی که از استقالل 
سیاســی بهره مند هستند، این 
نظــام بین الملل را یــک فرصت 
می بینند تا از هر دو طرف استفاده 
کنند تا درآمِد سرانۀ خود را ارتقا 
بخشــند. نحــوۀ شــکل گیری و 

تکامل این نظــام بین الملل بعد 
از انتخابات نوامبــر 2020، فارغ 
از اینکه کدام حزب پیروز شود دو 

تابع کلیدی دیگری نیز دارد:
•

1( تا چه میزان جهت گیری جدید 
سیاســت خارجی آمریکا می تواند 

ثروِت بیشتری تولید کند،
•

2( با چه نسبتی این ثروت جدید 
بــرای فائق آمدن بــر چین از یک 
طرف و هزینه کردن آن در داخل 
آمریکا از طرف دیگر، بهره برداری 

شود.
در دنیای جدید اگر فردی بخواهد 
معقــول و محتــرم زندگــی کند، 
بنگاهــی بخواهــد بقای خــود را 
تضمین کند و کشــوری بخواهد 
مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید 

ثروت و مازاد و پس اندازدارد.
ثــروت = توان مالی، ســرمایه و 
پس انداز، اضافــه بر هزینه های 

جاری.
-------
منبع: کانال تلگرام نویسنده

فرضــی  )اســم  زمیــن  صاحــب 
کــوروش( 1000 متــر زمین را از 
پدرش به ارث برده است. او نیمی 
از زمیــن را می فروشــد تــا هزینه 
ســاخِت یک بنای مسکونی را در 

نیمه باقی مانده فراهم کند. 
یک مهنــدس و معمــار )مریم و 
ماهــان( کارهای فنــی و طراحی 

این پروژه را به عهده می گیرند. 
و در نهایت، عده ای کارگر این بنا 

را می سازند.
پس از پایان این پروژه، کوروش، 
که نه تحصیالتــی دارد و نه برای 
بــه دســت آوردن زمین تالشــی 
کرده بــود، 100 درصد ســود به 

دست می آورد. 
مریم و ماهان که از طبقه متوسط 
بوده و با حمایت مالی خانواده به 
دانشــگاه رفته بودنــد، با یکدیگر 
ازدواج می کنند، و زمینه را برای 
به دنیا آوردن یک مهندس دیگر 

فراهم می کنند.
کارگران نیز، با اینکه ساختمان را 
خشــت به خشت بنا کرده اند، در 
آخر بدون پس انداز قابل توجهی، 

فقط گذران زندگی می کنند. 
چه بســا بعضی از آنهــا از مریم و 

ماهــان باهوش تــر بوده انــد، اّما 
به ســبب فقــر خانوادگــی، هرگز 
تــوان بهــره بــردن از تحصیالت 

دانشگاهی را نداشته اند.
ایــن، واقعیِت ســخت و ظالمانه 
نظامی ســت کــه مالیــات در آن 

غایب است: 
مهم ترین عامل موفقیت شما، 
ثروت خانواده ای ست که در آن 

به دنیا آمده اید. 
مالیات بر ســود و پخــش کردن 
آن بیــن اقشــار کم درآمــد، یکی 
از راه هــای شکســتن این چرخه 

است.
کاهش اختالف طبقاتی: 

از جمله اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل

در بسیاری از کشورهای اروپایی 
گونــه ای  بــه  مالیاتــی  قوانیــن 
وضع شــده اند کــه فاصله طبقات 
در  را  اجتماعی-اقتصــادی 
محــدوده ای قابــل تحّمــل نگــه 

می دارد. 
 Gini( استفاده از شاخص جینی
coefficient( یکی از روش های 
اطــالع رســانی در رابطه با نحوه 
پخش شــدن ثروت مّلــی )تمرکِز 

ثروت در دســت طبقه ای خاص، 
و یا پخش شــدن آن بین اقشــار 

مختلف جامعه( است.
آمارهای فعلی نشان می دهند که 
ایاالت متحده آمریکا در این زمینه 
عملکرد خوبی نداشته است؛ اّما 
کشورهای اروپایی به نسبت بهتر 

عمل کرده اند.
دلیل نیاز به شــفافیت بیشتر در 
زمینــه تراکنش های مالــی افراد 
تاثیرگذار، موسســات بــزرگ، و 
نهادهــا، لزوم ارائــه گزارش های 
دقیق در رابطه با تمرکز و یا پخش 
بــودن ثروتی ســت کــه می تواند 
موازنات سیاسی را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد.
توانایی ترقی اجتماعی، از جمله 
آرمان های مهم قرن حاضر بوده، 
و کاهــش اختــالف طبقاتــی از 
جمله اهداف توســعه پایدار است 
که ســال 201۵ به صورت رسمی 
توســط ســازمان ملل بــه عموم 
معرفی شــدند. کاهــش اختالف 
طبقاتــی دهمیــن هــدف از این 

مجموعه است.
•

For more details on any aspect of 
immigration, please do not hesitate 
to contact my office. You can 
speak to me in English, French, 
Farsi and Italian.  As my mother 
would always say, keep safe, stay 
healthy and make sure laughter is 
in your everyday life.
_________
Immigration 
Michael Monfared
Regulated Canadian 
Immigration Consultant
www.michaelmonfared.com

Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared

t.me/immigration_michael_monfared

  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را به ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca
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The Many Benefits of Becoming 
a Canadian Citizen

 Becoming a citizen in Canada can benefit both immigrants
and their host country in many ways

Compared to major 
Western countries, 

Canada has one of the 
highest percentages of 
immigrants who obtain 
citizenship.
Citizenship refers to a 
person’s legal status. 
Canadian citizenship can 
be obtained either by birth 
or by a process called 
“naturalization”.
Immigrants who come 
and settle in Canada and 
meet certain criteria may 
be eligible to apply for 
Canadian citizenship by 
naturalization. Being 
granted Canadian citizen-
ship is the final step in the 
immigration process for 
many immigrants. It is a 
key indicator of success-
ful integration and gives 
immigrants the opportu-
nity to vote, enter politics 
and improves employment 
opportunities.

Canadian citizenship has 
many benefits
By becoming Canadian 
citizens, people gain the 
right to participate in 
Canadian politics. This 
right can take the form of 
participation in federal, 
provincial and municipal 
elections as a voter. It can 
also mean running for 
election or participating 
in the management of 
the different levels of 

government that exist in 
Canada.
Becoming a Canadian 
citizen also provides 
access to a number of jobs 
that require a high level 
of security, such as jobs at 
the federal level.
In addition, Canadian law 
allows for dual or mul-
tiple citizenships. This 
means that once a person 
becomes a Canadian 
citizen, they do not have 

to choose between their 
new citizenship and that of 
their country of origin.
As well, children born in 
Canada to parents who are 
Canadian citizens become 
Canadian citizens without 
having to go through an 
application process.
Finally, Canadian citizens 
hold a passport, which 
makes it easier for them to 
travel to many countries 
without a visa and makes 
it simpler to obtain visas 
if necessary. A passport 
also reduces the risk of en-
countering problems when 
entering Canada.

Who is eligible for Canadian 
citizenship?
There are various eligibil-
ity criteria that an indi-
vidual must meet in order 
to apply for Canadian 
citizenship:

•  They must have 
Canadian per-
manent resident 
status;
•  They must have 
lived in Canada for 
at least three years 
(or for at least 
1,095 days) out of 
the past five years 
before applying;
•  They must 
be able to speak 
either one or both 
of Canada’s two 
official languag-
es (English or 

French) well enough to 
communicate in Canadian 
society;
•  They cannot have a 
criminal history consid-
ered prohibitive to grant-
ing Canadian citizenship; 
and
•  They must pass a test 
to prove they are aware of 
the rights and responsibil-
ities of citizens and have a 
basic knowledge of Can-
ada’s geography, political 
system, and history.

The Government requests 
that documents be provid-
ed as evidence to support 
the above eligibility 
criteria. After that, one of 
the most important steps 
is to take a citizenship 
test and pass a citizenship 
interview, both of which 
usually takes place after 

an application is submit-
ted.
The majority of eligible 
immigrants become citizens
Canada recognizes the 
importance of immigrants 
and relies significantly on 
immigration to develop its 
economy and strengthen 
its social fabric.
It provides strong set-
tlement services to 
immigrants selected for 
permanent residence that 
promote their participation 
in all aspects of Canadian 
society, which contributes 
to their success and to 
their transition to Canadi-
an citizenship.
At the same time, when 
naturalized immigrants 
are compared to non-nat-
uralized immigrants who 
are permanent residents, 
studies confirm that the 
acquisition of citizenship 
has a positive effect on 
immigrants’ earnings and 
labour market outcomes.
While the share of im-
migrants who become 
Canadian citizens varies 
considerably by the period 
of immigration taken into 
account and other factors 
such as education and 
income, for instance, most 
immigrants who qualify 
for Canadian citizenship 
eventually acquire it.

--------
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به هم نزنید. فقط خواستگاری 
را بیندازید عقب. بگوئید دختر 
ما فعاًل می خواهد درس بخواند. 
)بــه دامــاد بگین یــک لپ تاپ 

دانشجویی براش بخره.(
•

مهــر
آن دســته از متولدیــن مهرماه 
که در کار البراتوار و آزمایشــگاه 
هســتند هفته خوبی نخواهند 
داشت. احتمااًل آن ها را به علت 
کشــف نکــردن واکســن کرونا 

شالق خواهند زد.
اگر شما از این دسته پژوهشگران 
هستید چنانچه مأموران مراجعه 
کردند، دست به سرشان کنید و 
بگوئید تا نیم ساعت دیگر کشف 
می کنــم. بعد فوری این در و آن 
در، صاحب مقامی، پاســداری، 
بســیجی، ســرداری، آخوندی، 
روضه خوانــی،  طلبــه ای، 
دعانویســی، جیب بــری، التی، 
اراذل و اوباشی، خالصه یکی از 
این ارکان حکومتی را پیدا کنید 
که ســفارش کند دســت از سر 

شما بردارند.
خواهیــد دیــد که چگونــه ورق 
بــا  مأمــوران  و  برمی گــردد 
پشــیمانی، بــرای عذرخواهــی 
و عــرض شــرمندگی و گرفتــن 

لپ تاپ مراجعه می کنند.
•

آبـــان
اگر خود را برای سینه زنی محرم 
آمــاده می کنیــد توجه داشــته 

باشید که به خاطر کرونا امسال 
باید با دســتکش ســینه بزنید. 
ضمنًا با مذاکراتی که بین حوزه 
علمیه و بنیاد شهید انجام شده، 
هر ســینه زنی که از کرونا بمیرد 
شــهید راه کوئیــد1۹ حســاب 
شده، به بازماندگانش یک عدد 
قمه بــرای قمه زنی ســال بعد، 
تعلــق می گیرد. )نه متأســفانه 

حرفی از لپ تاپ نشده(
•

دی
اگر شــما متولد دی ماه هستید 
این هفته یکی از متولدین آذر به 
سراغتان می آید... )ای بابا، من 
اصاًل یادم رفت فال متولدین آذر 
را بنویســم! حاال حــرف تویش 

درنیاید خوب است. ( 
بگذریم. شرمنده متولدین آذر و 
دی. گرمای لندن کالفه کننده 

است. 
•

بهمــن
از  نفــر  دو  هفتــه  ســوم  روز   
اطالعات ســپاه به منزل شــما 
مراجعه کرده می گویند سرمان 
شــلوغ اســت. وقت اضافی هم 

نداریم. لپ تاپت را بده بریم.
خونســردی خودتــان را حفــظ 
کنید و لپ تــاپ قالبی را که به 
همین منظور خریده اید، بدهید 

بروند.
•

اسفنــد
روز آخر هفتــه یک مقام بانفوذ 

حکومتــی  به طــور 
خیلــی محرمانه در 
منزلتان با شما دیدار 
می کنــد و می گویــد 
از آنجــا کــه مــن بــه 
درســتکاری مشهورم 
و رهبری هم هوایم را 
دارد، بیــا یــک آمازون 
اســالمی با عکس امام 
خمینی درســت کنیم، 
اســمش را هم بگذاریم 

»ِامامُزون«.
را  کار  نحــوه  شــما 
می پرسید، برایتان دقیق 
و مفصل توضیح می دهد 
کــه مثــل حســاب 100 
امــام راحل، پــول مردم را 
می گیریم، چیزی برایشان 
نمی فرســتیم! اعتراض هم 
که کردند، بچه شان را اعدام 

می کنیم.
شما که اهل این حقه بازی ها 
کــوره  از  پــاک  نیســتید، 
درمی رویــد بــا »پاشــو بــرو 
خانه تــان  از  دزد«  مردکــه 

بیرونش می کنید، همین. 
)ضمنًا دنبالــش نگردید... با 
خودش برده است... لپ تاپتان 

را می گویم(
منبع: ایندیپندنت فارسی 

ایران... در  ونا  کر

فالگیری به سیاق هادی خرسندی...   << ادامه از صفحه: 14

بازار داغ جراحی های 
غیرقانونی و زیرزمینی زیبایی

در حالــی که ایران با آمار باالی مبتالیــان و جان باختگان کرونا در 
کشور دست به گریبان است، انجام جراحی های زیبایی به صورت 
زیرزمینی در این کشور نگرانی و هشدار مقام های مسؤول را در پی 

داشته است - ایرنا
رئیس انجمن جراحان پالستیک 
و زیبایی ایران از انجام جراحی های 
زیبایی زیرزمینی خبر داده و گفته 
اســت به دلیل کاهش عمل های 
زیبایی توسط جراحان پالستیک 
در این کشور در دروان کرونا افراد 
غیرحرفه  ای مانند تکنسین ها به 
صورت غیرقانونی اقدام به انجام 

آن می کنند.
پیشتر در تیرماه معاون درمان و 
آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 
از توقــف عمل هــای جراحی که 
صرفا جنبه زیبایی دارند به دلیل 
افزایش بیمــاران کرونا و ضرورت 
مدیریت تخت های بیمارســتانی 

خبر داده بود.
به گفتــه انجمن جراحــان ایران 
بــه دلیــل کــم کــردن یــا توقف 
زیبایــی  جراحی هــای  انجــام 
توســط جراحــان پالســتیک در 
ایــن کشــور، افــراد غیرحرفه ای 
مانند تکنســین ها یا رشــته های 
غیرمرتبط به صــورت زیرزمینی 
اقــدام به جراحی زیبایی در خارج 

از اتاق عمل های استاندارد و در 
مراکز غیرمجاز می کنند.

این انجمن انجام هرگونه عمل 
غیرضروی زیبایی را که »صرفا 

موکــول  دارد  زیبایــی«  هــدف 
بــه دورانــی کرده اســت کــه آمار 
مبتالیــان بــه کرونا بــه وضعیت 

عادی برگشته باشد.
پیشــتر هم با شیوع مجدد کرونا 
در ایــران و کمبــود تخت هــای 
بیمارســتانی قاســم جان بابایــی 
آمــوزش  و  درمــان  معــاون 
در  بهداشــت،  وزارت  پزشــکی 
نامــه ای به روســای دانشــگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشــکی، 
رییس مرکز آموزشــی پژوهشــی 
درمانی سل و بیماری های ریوی 
دکتر مســیح دانشــوری، رییس 
مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی 
قلب شهید رجایی و رییس مرکز 

قلب تهران نوشت: 
»با عنایت بــه روند رو به افزایش 
بیمــاران در همه گیــری کرونا و 
لزوم مدیریــت مجدد تخت های 

از  جلوگیــری  و  بیمارســتانی 
گسترش بیماری و حفظ سالمت 
بیمــاران و کادر درمانــی کشــور 
دســتور فرمایید از انجــام اعمال 
جراحی کــه صرفا جنبــه زیبایی 
)غیردرمانــی( دارنــد تــا اطــالع 

ثانوی خودداری شود.« 
در ایــن نامــه تنها انجــام اعمال 
ترمیمــی کــه لغــو یــا تاخیــر آن 
باعث آسیب جسمی یا ناتوانی در 
بیماران ایجاد می کرد »بالمانع« 

عنوان شده بود.
در حالــی کــه ایران با آمــار باالی 
مبتالیان و جان باختگان کرونا در 
کشور دست به گریبان است، انجام 
جراحی هــای زیبایی بــه صورت 
زیرزمینی در این کشــور نگرانی و 
هشــدار مقام های مســؤول را در 

پی داشته است.

در ابتدای تیر ماه هم عضو هیات 
علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران اعــالم کــرده بــود که بر 
اعالمــی،  پروتکل هــای  اســاس 
افراد دارای نقص سیستم ایمنی، 
سن باالی ۶0 سال و کمتر از 10 
ســال و افرادی که دارای بیماری 
زمینــه ای هســتند و یــا ایــن که 
در ارتبــاط با فــرد مبتال به کرونا 
بوده اند و آزمایــش کرونای آن ها 
مثبت یا مشــکوک باشد مجاز به 
انجــام جراحی زیبایی نیســتند. 
محدودیت ها برای انجام نشــدن 
جراحی های غیرضــروری زیبایی 
برای مراجعه نکردن غیرضروری 
مــردم بــه مراکز درمانــی صورت 
گرفته و بارها از سوی کادر درمان 

اعالم شد.
در اردیبهشــت ماه با کم شــدن 
شیب شیوع کرونا در ایران وزارت 

بهداشت کشور انجام جراحی های 
زیبایی را بالمانع دانست چرا که 
پیشــتر و با شــیوع کرونا بیشتر 
ایــران  زیبایــی در  جراحی هــای 
متوقف شده بود. جراحی زیبایی 
بینی در این دوران از سوی وزارت 
بهداشت ایران مجاز عنوان شده 
بــود. اما تنها یک مــاه پس از آن 
شــرایط به حالت قبل برگشــت و 
ممنوعیت ها دوباره از ســرگرفته 
شــد. اما تب اشــتیاق بــه انجام 
جراحی زیبایــی در ایران فروکش 

کردنی به نظر نمی رسد.
طی یک دهه گذشته جراحی های 
زیبایــی در ایران با شــیب زیادی 
افزایش داشــته است چنانچه در 
اسفند ماه 13۹۷ رسول خضری، 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
بــا اعالم آمــاری عجیــب عنوان 
کرد: »میزان جراحی های زیبایی 

برابــر  تــا 30  ایــران 20  در 
کشــورهای اروپایی اســت و 
مردم هیچ جــای دنیا مانند 
ایران دنبــال جراحی زیبایی 

نیستند.«
رئیــس  امامــی  ابوالحســن 
جراحــان  »انجمــن 
پالستیک« ایران نیز پیشتر 
با اشــاره به محبوبیت انجام 
عمل بینی در ایران گفته بود: 
»روزانــه حــدود 300 عمــل 
جراحی زیبایــی بینی در تهران 
انجام می شــود.« در سال 13۹۶ 
نیز خبرگزاری رویترز در گزارشی 
تهــران را پایتخــت جراحی بینی 
دنیا معرفی کرد. گفته می شــود 
ســاالنه ۸0 هــزار جراحــی بینی 
در ایــران انجــام می شــود و آمار 
و گزارش هــای غیررســمی نیز از 
افزایش این آمار و تنوع بیشتر در 
جراحی های زیبایی خبر می دهد.

یکــی از معروف تریــن چهره های 
ایرانی که گفته می شــود با انجام 
جراحی هــای مکــرر چهــره خود 
را تغییر داده بود »ســحرتبر« از 
چهره هــای معروف اینســتاگرام 
در ایران بود که بازداشــت وی در 
مهرماه ۹۸ واکنش های بسیاری 

در پی داشت.
•

برای درمان دردهای مزمن، سراغ 
مسکن های ضد درد نروید

متخصصــان  ولــه:  دویچــه 
بریتانیایی می گویند مسکن های 
ضــد درد از قبیــل پاراســتامول، 
بنزودیازپین هــا یا مــواد افیونی، 
آسپرین و ایبوپروفن برای درمان 
دردهای مزمن مناسب نیستند.

به گزارش گاردین، انســتیتوی 
ملی ســالمت و تعالی مراقبت 
بریتانیا )NICE(، اعالم کرده 
کــه ایــن داروها نــه تنها هیچ 
ســودی بــرای بیمــار ندارنــد 
بلکــه در طوالنی مــدت باعث 

آســیب های احتمالــی از جملــه 
اعتیاد می شوند.

درد مزمــن بــا دردهــای عادی 
متفاوت اســت و بــدن حتی پس 
از بهبود آســیب نیز به فرستادن 
سیگنال های درد ادامه می دهد. 
این نوع درد ممکن است چندین 
هفته تا چندین سال ادامه یابد. 
برخــی از شــایع ترین دردهــای 
ســردرد،  از  عبارتنــد  مزمــن 
دردهای پس از جراحی، دردهای 

پس از وقوع ضربه، کمردرد، درد 
آرتریت، دردهای ناشــی از آسیب 

عصبی و دردهای روان تنی.
به گفتــه متخصصــان، در حالی 
کــه بیمــاران انتظــار دارنــد درد 
آنها تشــخیص واضــح و معالجه 
موثری داشته باشد، اما مدیریت 
این دردها برای پزشــکان بسیار 
عــدم  و  بــوده  چالش برانگیــز 
تطابق میــان انتظــارات بیمار و 
نتایــج درمانی می توانــد بر رابطه 

میان متخصصــان مراقبت های 
بهداشتی و بیماران تأثیر بگذارد، 
کــه نتیجــه احتمالــی آن تجویز 

داروهای بی اثر اما مضر است.
متخصصــان همچنین هشــدار 
داده انــد که داروهــای ضد صرع 
گاباپنتینوئیدهــا،  جملــه  از 
موضعــی،  بی حس کننده هــای 
کتامیــن، کورتون و... بــه افراد 
بــرای مدیریــت درد مزمن نباید 

ارائه شود.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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شــدن به صفحه نمایــش وجود 
نــدارد. اما بنا به گفته دکتر چتنا 
کانگ، شــما قطعــا نمی خواهید 
بــه  متمــادی  ســاعت های 
نمایشگرها خیره شوید تا زندگی 

عادی تان مختل شود.
دکتــر کانــگ یــک روانپزشــک و 
مشاور متخصص در زمینه اعتیاد 
به فناوری در واحد بهداشت روانی 

بیمارستان "نایتینگل" است.
در هر نوبت بیش از یک ســاعت 
مقابل نمایشگرها ننشینید و بعد 
از هر یک ساعت، پانزده دقیقه به 
خود استراحت دهید. چرا که کار 

مدت  طوالنــی 
کامپیوتــر  بــا 
شما  چشــمان 
را خسته کرده، 
و  باعث سردرد 
ناراحتی چشــم 

می شود.
ایــن رعایت هــا 

بــرای ســالمت روانی 
شما نیز ضروری است. 
به  می توانــد  فنــاوری 
را  مــا  ذهــن  آســانی 
پریشــان کند. با کمی 
اســتراحت می توانیــد 
بــه شــکل ســالم تری 

از فنــاوری بهــره برده، ســالمت 
جســمی و روانــی خــود را حفظ 

کنید.
•

2- عوامل محرک را شناسایی 
کنید

چرا به سمت گوشی تلفن، تبلت 
یا تلویزیون کشیده می شویم؟

بــه گفتــه دکتر کانگ، پاســخ 
به این ســوال، راه مــا را برای 
اســتفاده بهینه و سالم هموار 

می کند.
استفاده از این وسایل انگار به 
یک عادت بدل شده، چندان 
که گاهــی اوقات ناخودآگاه به 

سراغ آن ها می روید.
توصیــه دکتــر کانگ 
از  جلوگیــری  بــرای 
ایــن کار، شناســایی 
اســت.  محرک هــا 

مواردی مانند 
- کسالت، 

- ناراحتی یا 
- نوعی از افسردگی.

در ایــن گونــه مــوارد بــرای رفع 
کســالت به جای رفتن به ســراغ 
نمایشــگرها، با شخصی در مورد 
موضوع صحبت کنید یا نامه ایی 
در مورد آن بنویسید، به هر حال 
جایگزینی بــرای این محرک پیدا 

کنید.
•

3- برای زمان کار با صفحه 
منایش برنامه ریزی کنید

هرچند مانند دیگــر کارهایی که 
انجــام می دهیــم، برنامه ریــزی 

ممکن است به درازا بکشد.

 . . . علمـــی
ژنتیک در ابتال به کرونا چه نقشی دارد؟

 کرونا ویروســی اســت که همه دنیا را در بر گرفته اســت اما ما هنوز 
اطالعات کاملی از آن در دست نداریم که چطور عالئم در افراد تفاوت 

دارد آیا ژنتیک در بروز این عالئم تاثیر دارد؟

 در سراســر دنیا میلیون ها نفر به 
ویروس کرونا آلوده شــده اند، اما 
بســیاری دیگــر بیمار نشــده اند. 
افرادی کــه این بیماری را تجربه 
عالئــم  می تواننــد  می کننــد، 
گســترده از جمله از دست دادن 
حس بویایی یا چشایی، مشکالت 
گوارشی، تب، سرفه و مشکالت 

تنفسی را داشته باشند. 
اگر چه افراد سالخورده و افرادی 
با شــرایط خاص از قبیل بیماران 
قلبــی و دچــار دیابــت، احتمااًل 
متحمــل  را  شــدیدی  عــوارض 
می شــوند، اما صدها نفر از افراد 
جوان و سالم نیز عالئم شدیدی 
را تجربــه کــرده و بــر اثــر ایــن 
بیماری درگذشته اند. حال سوال 
اینجاســت کــه چــرا یک ســری 
از افــراد نســبت بــه کووید-1۹ 
حســاس هســتند. آیا این عالئم 
و میــزان ابتال با ژنتیــک افراد در 

ارتباط است؟
محققان موسسه ملی تحقیقات 
ســالمت و دانشــکده بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
می گوینــد: عــده ای از بیمــاران 
مبتال به کووید -1۹ دارای عالئم 

شــدیدتری از بیماری هســتند، 
بیمــاری  دارای  اینکــه  بــدون 
زمینه ای و یا ســالخورده باشند. 
چندیــن مطالعه در کشــورهای 
مختلف در این زمینه انجام شده 
است؛ از جمله در کشور انگلیس، 
محققــان مطالعــه ای روی بیش 
از 2۶00 دوقلــو انجــام دادنــد تا 
سعی کنند تشخیص دهند که آیا 
عالئمی که توسط افراد مبتال به 
کووید -1۹ پیش بینی می شــود 
مربوط به ســاختار ژنتیکی افراد 

است یا خیر.
نتیجــه مطالعــه نشــان داد کــه 
عوامل ژنتیکی، حدود ۵0 درصد 
تفــاوت بین عالئم افراد مبتال به 

کووید-1۹ را تعیین می کند. 
بــه طور خــاص، این تیــم، تأثیر 
ژنتیکی قابل توجهی برای عالئم 
تب، اسهال و از دست دادن حس 
چشایی و بویایی را در این مطالعه 
نشان دادند. در مقابل آن، سرفه، 
درد قفســه ســینه و درد شکم با 
ســاختار ژنتیکی مرتبط نبودند. 
این نتایج همچنیــن می تواند به 
محققان سراسر جهان در توضیح 
اینکــه چــرا برخی از افــراد عالئم 
کووید-1۹ را به صورت شدید یا 

خفیف 
مــی دهند،  نشــان 

کمک کند.
از  دیگــر  محققــان 
رایانــه ای  مدل هــای 
برای تحلیل تغییرات 
ژنتیکی شناخته شده 
در سیستم ایمنی بدن 
نتایج  کردند.  اســتفاده 
مدل سازی نشان داد که 
 DNA در تفاوت هایــی 
کــه  دارد  وجــود  افــراد 
می توانــد توانایی آن ها در 
پاسخ به عفونت کووید-

1۹را تحت تأثیر قرار دهد. 
مطالعــه،  ایــن  براســاس 
تنــوع در ژن ها، بخشــی از 
توضیــح تفاوت های زیاد در 
شدت عفونت در بسیاری از 
بیماران مبتال به کووید-1۹ 
اســت. درک چگونگی تغییر 
در انــواع ژن ها بر دوره بالینی 
کوویــد-1۹ مــی توانــد بــه 
شناســایی افــراد در معــرض 

خطر بیماری کمک کند.
در یک مطالعه در زمینه ارتباط 
بین عالئم بیماری کووید-1۹ 
و ژنتیک، متخصصین ژنتیک 
 DNA ایتالیایــی، نمونه هــای
بیماران را از 11 بیمارستان جمع 
آوری کردند. نتیجه  به دست آمده 
حاکی از آن اســت که تفاوت های 
ژنتیکی یک عامــل کلیدی برای 
ابتــال بــه ذات الریــه شــدید حاد 

است.
با توجه به شواهد موجود، ژنتیک 

6 نوع کرونا که تاکنون شناسایی شده اند!
پژوهشــگران شش نوع متمایز از 
کووید-1۹ را با عالیم مخصوص 
شناسایی کرده اند. این کشف به 
می کند  پزشــکان کمک 
در  کــه  را  بیمارانــی 
بیشــترین  معرض 
خطــر قــرار دارنــد 
شناســایی کننــد. 
معتقدند  پزشــکان 
مختلــف  اشــکال 
در  را  آن  شــدت  بیمــاری 
مبتالیــان تعییــن می کند و 

همین طور نشــان می دهد کدام 
دسته از بیماران بستری شده در 
بیمارستان نیازمند دستگاه های 

کمک  تنفسی هستند.
محققان کالج کینگ لندن که این 
مطالعه را انجام داده اند معتقدند 
ایــن مطالعــه بــه تصمیم گیری 
مناســب دربــاره شــیوه درمان و 
نجــات افراد در موج دوم شــیوع 
ویــروس کرونــا  کمــک می کند.

اگرچــه ســرفه مــداوم، تــب و از 
بیــن رفتن حس بویایــی به طور 
معمول سه عالمت اصلی ابتال به 
کووید-1۹ شــناخته شده اند اما 
اطالعات جمع آوری شده از 1۶00 
 COVID" اپلیکیشــن  کاربــر 
در   "Sumptom Study
انگلیس و آمریکا نشــان می دهد 
افــراد مختلف عالیــم متفاوتی را 
اعالم کرده اند. این عالیم شامل 
ســردرد، دردهــای ماهیچه ای، 
خستگی، اســهال، سردرگمی، از 
بین رفتن اشــتها، تنگی نفس و 

... می شود. 

بیماری  از  متمایــز  نوع  این 6 
کووید-19 عبارت اند از:

•
بیماری با شــدت مشابه آنفلوآنزا 

بدون تــب: با عالیم ســردرد، از 
بیــن رفتن حــس بویایــی، درد 
ماهیچه ای، سرفه، گلودرد، درد 

قفسه سینه، بدون تب
•

بیماری با شــدت مشابه آنفلوآنزا 
همــراه تب: با عالیم ســردرد، از 
بین رفتن حس بویایی، ســرفه، 
گلــودرد، گرفتگی صــدا، تب، از 

بین رفتن اشتها
•

بیماری با عالیم گوارشی: همراه 
عالیم سردرد، از بین رفتن حس 
بویایــی، از بیــن رفتــن اشــتها، 
قفســه  درد  گلــودرد،  اســهال، 

سینه، بدون سرفه
•

بیماری شدید، سطح یک: همراه 
عالیم سردرد، از بین رفتن حس 
بویایی، سرفه، تب، گرفتگی صدا، 

درد قفسه سینه، خستگی
•

بیماری شدید، سطح دو: همراه 
عالیم سردرد، از بین رفتن حس 
بویایی، از بین رفتن اشتها، سرفه، 
تب، گرفتگی صدا، گلودرد، درد 
قفسه سینه، خســتگی، گیجی، 

درد ماهیچه ای
•

بیماری شدید، سطح سوم شکمی 
و تنفســی: همراه عالیم سردرد، 
از بیــن رفتــن حــس بویایــی، از 
بین رفتن اشــتها، ســرفه، تب، 
گرفتگی صدا، گلودرد، درد قفسه 
ســینه، خســتگی، گیجــی، درد 
ماهیچه ای، تنگی نفس، اسهال، 

درد شکمی
این مطالعه نشان داد 1٫۵ درصد 
مبتالیان به کووید-1۹ با عالیم 
دســته اول، ۴٫۴ درصد با عالیم 
دســته دوم و 3٫3 درصــد افــراد 
بــا عالیــم دســته ســوم نیازمند 
دستگاه های کمک تنفسی بودند.

همچنیــن طبــق ایــن آمــار۸٫۶ 
درصد، ۹٫۹ درصد و 1۹٫۸ درصد 
از افــراد با عالیم دســته های ۴، 
دســتگاه های  نیازمنــد   ۶ و   ۵
کمک تنفســی بوده انــد. این در 
حالی اســت که نیمــی از بیماران 
با عالیم دســته ۶ در بیمارستان 
بســتری شــده بودند.بــه گفتــه 
محققــان بیشــتر افــراد مبتال با 
نشانگر دسته های ۴،۵ یا ۶ افراد 
مسن تر و ضعیف تر، دارای اضافه 
وزن و بیماری های پیش زمینه ای 
همچون دیابت و بیماری تنفسی 

بودند.
•

می تواند با عالئــم بیماری مانند 
تب و اسهال، از دست دادن حس 
چشایی و بویایی و میزان ابتال به 

بیماری کووید-1۹ ارتباط داشته 
باشد و یک سری از افراد به دلیل 
ســاختار ژنتیکی خاص نسبت به 

ابتال به بیماری مقاوم هستند و یا 
دچار عالئم خفیف می شوند.

سیمرغ

چطور زمان خیره شدن به موبایل را کم کنیم

تلویزیــون را خامــوش کــرده و 
آخریــن نــگاه را بــه گوشــی  تان 
انداخته ایــد، بــه نــاگاه متوجــه 
می شوید که ساعت 2 بعداز نیمه 
شــب است و چند ساعتی بیشتر 
باقی نمانده تا با روشن کردن لپ 

تاپ، روز کاری تان را آغاز کنید.
بیشــتر ما در طول روز با صفحه  

نمایش )اسکرین های( گوناگونی 
سر و کار داریم. 

گزارش هــا و داده هــا درایــن باره 
نشــانگر ایــن اســت که بــا به 

اپلیکیشن های  کارگیری 
توســط  گوناگــون 
کاربرها، زمان استفاده 
از گوشی های هوشمند 

به نســبت روزهای پیش از 
همه گیــری ویــروس کرونا 
حدود ســی درصد افزایش 

یافته است.
خیره شــدن طوالنی مدت 
به صفحه نمایش، می تواند 
برای ســالمتی جســمی و 
روحــی شــما مضر باشــد، 
بنابرایــن چنــان چه گمان 
می کنید در این ایام بیش از 
حد از چنین دستگاه هایی 
اســتفاده کــرده و می کنید، 
می توانید جهت حفظ ســالمتی 
خــود بــه توصیه های زیــر عمل 

کنید:
•

1- استراحت کنید
هیچ میزان معین و 
اســتاندارد بهداشتی 
بــرای زمــان خیــره 

اجازه ندهید 
کار به جایی 

برسد که 
فناوری شما را 

کنترل کند"

نور آبی 
صفحه 

منایشگرها 
باعث اختالل 

در خواب 
می شود
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یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

لبنان؟
این روزها کشور لبنان پر از جوش 
و خروش مردم و تظاهرات است. 
دوســتی از ما پرســید: خراسانی 
پس این سید حســن خرس الله 
کجاست؟ گفتیم: ایشان هم مثل 
رهبر مســلمین و مســتضعفین 
جهــان و حومــه داخــل ســوراخ 
موش مخفی شده، اّره تیز! کرده 
و شــّکر اضافه می خــورد و همه 
کثافت کاری هــای خود و اذناب 
و دواب اش را تکذیــب می کند و 
جرات هم ندارد که در جمع مردم 

گرفتار لبنان ظاهر شود!
عزاداری ماه محّرم؟

حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت 
گفتــه: اصل عــزاداری ماه محّرم 
باید انجام شــود! حاج حسن آقا 
درســت می گوید، اصل عزاداری 
محّرم همان است که در آن مردم 
گــروه گروه کرونا می گیرند و می 
میرند و آخوند ها هم در مراســم 
کفن و دفن آن ها به برگ و نوائی 

می رسند.
این خط، این هم نشون!

 وزیــر بهداشــت دولــت کفگیر و 
کلیــد، در صدا و ســیمای ِمیلی 
گفــت: خوشــبختانه دو دارویی 
کــه در برخــی بیمــاران کرونایی 
اثربخش بــوده را به مقــدار کافی 
توزیع کردیم و هفته آینده اولین 
تولیــد ملــی ایــن دارو نیز عرضه 
خواهد شــد. احتمــااًل در عوض 
چند نفری کــه آن دو دارو نجات 
داده ایــن داروی ملی و بســیجی 
تــا دل تــان بخواهــد آدم خواهد 

کُشت! این خط این هم نشون!
سبیل چرب؟

نماینده مــردم کاشــمر گفت: با 
توّجه به بیانات اخیر مقام معّظم 
رهبری مبنی بــر کمک به دولت 

برای رفع مشــکالت، 
تصمیــم گرفتیــم بــه 
جای طرح استیضاح، 
طرح هــای اقتصادی 
را دنبال کنیم. حاجی 
جــان چرا راســت اش 
را نمــی گوئــی؟ بگــو 
رهبر معّظم یک پولی 
داد تا پاچه حاج شیخ 
حســن آقای پرزیدنت 
را  بگیریم، حاج شیخ 
حســن آقا هم ســبیل 
ما را چرب کرد ما هم 

صرف نظر کردیم.
دالر؟

پــس از ایــن کــه تیم 
پرســپولیس به خاطر 

بدهی اش به برانکو محروم شــد 
اســتقالل  باشــگاه  مدیرعامــل 
گفت: باشــگاه ما یک ماه فرصت 
دارد تــا بدهــی خــود را پرداخت 
کنــد! و هنــوز محــروم نشــده 
است! مدیرعامل جان! مطمئن 
بــاش آخونــد هــا به تیــم تو هم 
پولی نخواهنــد داد که بدهی ات 
را پرداخــت کنــی  و محــروم می 
شــوی! تا بیت و حشدالشــعبی 
و ســایر اراذل و اوبــاش دالر مــی 
گیرند، دالری بــرای تیم فوتبال 

باقی نمی ماند!
یا رب؟

در خبرهــا آمــده بــود: شــهردار 
دستور تخلیه خانه ای را می دهد 
کــه در آن یــک زن روســی فقیر 
زندگــی می کند. پیــرزن نامه  ای 
به پوتین می  نویسد! بعد از چند 
روز پوتین با یک دسته گل و سند 
خانه بــه دیدن ایــن زن می  رود! 
حاال رهبر معّظم ما به نامه پیرزن 
فقیر که هیچ، به نامه مشاورانش 
هم محل نمــی گذارد. مشــکل 

پیرزن که هیچ، مشکالت جوانان 
خوش بر و روی کشور هم برایش 
مهم نیســت! یا رب مباد که گدا 

معتبر شود!
وحوش؟!

  یادم هســت روزی که آخوند ها 
قیمت بنزین را ســه برابر کردند، 
گفتند: این درآمد اضافه را صرف 
پرداخت یارانه به ۶0 میلیون تن 
از مردم ایران خواهیم کرد. به ما 
که چیــزی ندادند احتمااًل آقایان 
تصمیــم گرفته انــد ۶0 میلیون 
راس آخونــد و طلبه جدید تولید 
کننــد و این بودجــه را هم صرف 
تهّیــه علوفــه بــرای آن وحــوش 

جدید التولید!؟ 
ـوی!  ـَ چرا؟ آیت اهلل کوس

حاج شیخ حســن آقای پرزیدنت 
کــه از دادن امتیــازات بــه چینی 
جعفــری  اســت!  ناراحــت  هــا 
فرمانده ســپاه هم کــه انتقاد می 
کنــد! نماینده مجلس شــوربای 
افالسی هم که مخالفت می کند! 
نماینــدگان رهبر معّظــم هم که 

دلخور هســتند! سوال اصلی این 
است  که پس چه کس یا کسانی 
دریا و کوه و جنگل را به چین می 
فروشــند؟ این فقط کار خودمان 
است باید برویم و از نفوذی های 
مامــور در بیــت مثــل نوکــران و 
وابستگان به سی آی ِای و موساد 
و اینتلیجنت ســرویس بپرســیم 
که داستان چیســت؟ به خود آقا 
هم بگوئیم تو که عرضه حکومت 
نداشــتی چرا بــا دوز و کلک آیت 
ـــوی رفسنجانی دراین  ـَ الله کوس

جایگاه نشستی؟
بی انصافی؟

بعضی افراد نادان، ایران را با کّره  
شــمالی، ونزوئال یا کوبا مقایسه 
مــی کنند من اگر بــه جای رهبر 
یکی از این کشورها بودم ناراحت 
می شــدم و این را توهین به خود 
و کشورم تلّقی می کردم چون آن 
طفلکی ها کجا با لباس شــیک و 
رقــص و آواز خواندن و مشــروب 
خوردن و دوســتی زن و مرد کار 
دارند! ســگ آن ها به آخوندهای 

ما شرف دارد. آخر 
هم  انصافــی  بــی 

حّدی دارد!
 بین بهشت و 

جهّنم!
گوینــد:  مــی  
بــه  مســیحیان 
مســیح  خاطــر 
بخشیده می شوند 
و به بهشــت می روند، یعنی این 
طــرف صفا آن طــرف هم صفا!؟ 
در حالــی که نکیر و منکر ما مثل 
حراســت حــوزه علمیه عمل می 
کننــد ابتدا نام 12 امام را از مّیت 
می خواهند و بعد هم نام بّچه ها 
و نوه هایشان را و این که چرا یکی 
شــان صلح کرد، دیگری جنگ؟ 
چرا آن یکی با مامون شراب خورد 
و چگونــه زهــر را داخل شــراب 
ریختنــد؟ ُحب حضــرات نکیر و 
منکر اگر این مّیت بیچاره احتمااًل 
الزایمر داشــته باشد چگونه باید 
همــه این هــا را به یاد بیــاورد و 
به ســواالت سخت شــما جواب 
بدهــد؟ ُخــب از اّول کار بگــو که 
بهشــت فقط مال آخوند هاست 
و خیال مــا را راحت کن تا برویم 
پیش حضرت ابوطالب زیر درختی 
که در محّلی است بین بهشت و 

جهّنم!
ختفیف ویژه؟

 بیژن قاسم  زاده بازپرسی که حکم 
فیلتر شدن تلگرام را صادر کرده 

است را به جرم فساد گرفتند. در 
لیست اّتهامات  این مرد مومن از 
1۵ میلیون تومان رشــوه گرفتن 
هست تا ۴2 میلیارد تومان! جالب 
است که به ایشــان تخفیف ویژه 
داده اند و خالف های دیگرش را 
هم به حســاب نیاورده اند! شاعر 

می فرماید:
با آخوند باش هرچه خواهی کن.
بی آخوند باش رو گدایی کن!

صاحبان خون؟
در آمریــکا خانــواده پلیــس قاتل 
امریکایی رفته اند به خانه شهید 
جــورج فلویــد و از آن ها رضایت 
خواستند. خانواده مقتول سری 
تــکان دادند و گفتنــد: صاحبان  
خون شــهید فلوید مشترکًا رهبر 
مسلمین و مستضعفین جهان و 
حومه و صدا و ســیمای آخوندی 
هســتند! اگر بتوانید رضایت این 
دو تــا را بگیریــد مــا اصــاًل و ابدًا 

حرفی نداریم! 
--------
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
پانزدهم ماه آگوست المبارک! 
سال 2020 دربدری خون جگری!

برابر با بیست و پنجم َامرداد ماه سال 
13۹۹ مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

pirekhorasani@yahoo.caما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!

بــه گفتــه دکتــر کانــگ 
در  زمان هایــی  تعییــن 
طــول روز، کــه بــه ســراغ 
نمایشــگرها نرویم، به بهبود این 

حس کمک می کند.
صبح ها پیش از آن که ســراغ آن 
برویــد، زمانی را بدون این ابزارها 

بگذرانید.
در حالی که بسیاری از ما از زنگ 
تلفن مــان بــرای بیدار شــدن در 
صبح اســتفاده می کنیــم، دکتر 
کانــگ گزینه آســان اســتفاده از 
ساعت های زنگ دار معمولی را به 

ما توصیه می کند.
بــا ایــن روش می توانیم صبح ها 
زمــان آرامــش بیشــتری بــرای 

خودمان داشته باشیم.
اما این مسئله در شب از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
دکتر کانگ توصیــه می کند که از 
یک ساعت پیش از خواب دیگر به 
صفحه های نمایش نگاه نکنیم، 
چرا که نور آبی نمایشگرها باعث 
می شــود مغز ما فریــب بخورد و 
احســاس کند که همچنــان روز 

است.

•
4- راه های جایگزین برای 

متاس با دیگران پیدا کنید
تماس های ویدیویی با اســتفاده 
از اپلیکیشــن زوم، فیــس تایــم، 
پارتــی،  یــا هــاوس  اســکایپ و 
روش های مناســب دیگری است 
که ایــن روزها می توانیم از طریق 

آن ها عزیزانمان را ببینیم.
بــا این همــه دکتر کانــگ بر این 
بــاور اســت که دســتیابی به این 
هدف ها همیشه از طریق استفاده 
از نمایشــگرها حاصل نمی شــود 
ایــن  از طریــق  و مــردم لزومــا 
گونه ارتباط ها احســاس نزدیکی 

نمی کنند.
او می افزایــد: در نهایــت گفــت و 
شــنود بــا دیگــران از طریق یک 
تمــاس تلفنی معمولــی می تواند 

روش بهتری باشد.
ما بــه دوربیــن نــگاه می کنیم و 
گاه دیررســیدن تصویر وادارمان 
می کند که با دقت و توجه بیشتری 

به صدا گوش کنیم.
به این ترتیب هنوز هم می توانید 
با بهترین دوست خود گپ بزنید، 

تنها کافی است روش های قدیمی 
را به کار ببندید.

•
5- فعالیت های فیزیکی 
       بدون صفحه منایش

در دوران پیــش از ویروس کرونا، 
)به یاد دارید؟( می توانستید بعد 
از کار با دوســتتان قرار بگذارید و 
با هم شــام بخورید، کارهایی که 
برای انجامشــان هیــچ نیازی به 

صفحه های نمایش نبود.
البته روشــن اســت که این جور 
کارهــا دیگر ممکن نیســت، اما 
درعوض می توانیم پــس از پایان 
کار مستقیما سراغ پلی استیشن یا 

نتفلیکس برویم.
دکتر کانگ می گوید پس از اتمام 
کار، انجام فعالیت های بدنی که به 
دور از نمایشگرها انجام می شود، 
از اهمیت زیادی برخوردار است.

بــدون  زندگــی  مــا  از  بســیاری 
صفحه هــای نمایــش را تجربــه 
کرده ایــم مثل خوانــدن کتاب یا 

گذران وقت در کنار خانواده.
زمــان آن اســت کــه تصمیمــی 
عاقالنــه بــرای انجــام کارهــای 

دیگری بعد از اتمام کار روزانه مان 
بگیریم. کارهایی مانند آشپزی یا 

دویدن.
او به کســانی که زمانــی طوالنی 
بــه صفحه هــای نمایــش خیــره 
می شوند، هشــدار می دهد که در 
ســنین باال گرفتــار درد شــانه یا 

گردن خواهند شد.
و دلیل این دردها عمدتا ناشی از 

وضعیت بدن به هنگام استفاده از 
این وسایل است. زمانی که مردم 
معموال بــه حالت نشســته روی 
صندلی یا لم داده در تخت خواب 
بــه صفحه هــای نمایــش خیــره 

می شوند.
کانــگ می افزاید؛ البتــه باید این 
واقعیــت را پذیرفــت کــه تصــور 
زندگــی بــدون این وســایل برای 

مــا غیرممکــن اســت. آنها همه 
جا هســتند، بــه زندگی ما کمک 
می کننــد و ما به آن ها نیاز داریم. 
به جای خیالبافی در مورد زندگی 
بدون صفحه های نمایش، کمی از 
زمانی را که صرف آن ها می کنید، 
برای خودتان حفظ کنید و تالش 

کنید آرامش  خود را حفظ کنید.
•
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 
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استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

Little Hollywood presents 

ANIMAL FARCE
A Comedy Film by 

Nader Dowlatshahi

فیلمی کمدی از نادر دولشتاهی 
)با الهام از قلعه حیوانات(

در یوتیوب، در 12 قسمت 
<< به زبان انگلیسی  

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت، 

تمام وقت 
We are hiring interested individuals 
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary. 
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://sam-thehandyman.com/career/
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

Answers Intermediate Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1

Sudoku #1
6 7 5 9 1
1 3 9 4 5 8 2
7 1 9 2 3 6

9 6 8 3 7 5 2
2 8 3 6 1 4 9
5 1 7 9 4 3 6
9 4 2 3 8 5

6 2 7 1 9 8 4
8 7 5 6 3

2 4 3 8

6 7

5 8 4

4 1

7 5

2 8

1 6 7

3 5

4 9 2 1

Sudoku #2
2 1 7 4 6 9 5
9 6 1 3 2

7 4 3 2 5 9 8 1
4 5 7 3 2
9 1 3 2 5 8 6
2 3 4 5 7
6 4 1 3 8 2 7 9

7 5 9 6 1
8 9 6 7 2 3 4

8 3

5 8 7 4

6

6 9 8 1

7 4

8 6 1 9

5

3 2 4 8

1 5

Sudoku #3
1 6 9 5 2 7
3 5 2 7 8 4
2 7 4 6 1 9 8 5
8 1 6 3 9 2
4 2 8 1 9
7 1 2 8 3 4
9 8 7 5 4 1 2 6

2 6 1 7 3 8
3 1 9 2 4 7

8 4 3

9 6 1

3

4 7 5

3 7 5 6

5 9 6

3

5 4 9

6 8 5

Sudoku #4
1 9 3 7 6 5
5 7 4 1 8 6 2
8 3 6 4 1 7
9 8 7 5 6 2 3
4 2 1 7 6

5 4 3 7 9 8 2
7 6 8 3 4 9

5 6 9 8 7 2 1
1 9 4 3 6 5

2 4 8

9 3

9 2 5

1 4

3 8 9 5

6 1

2 5 1

3 4

2 7 8

Sudoku #5
2 3 6 7 1 9 4
8 5 4 6 7 2 3

4 9 5 3 2 8
4 7 2 5 8 3

9 2 6 7 8
1 4 9 2 5 7

4 8 1 9 3 7
1 2 3 6 7 9 8

8 7 3 4 5 6 1

8 5

1 9

7 1 6

1 6 9

3 5 1 4

6 8 3

5 6 2

5 4

9 2

Sudoku #6
1 3 9 5 4 6 2 7
9 4 6 2 1 8
5 7 1 8 6 4
8 7 3 4 1 5

9 6 3 5 7
1 8 2 4 3 9

8 2 6 3 7 5
7 2 4 3 9 6
3 6 5 7 1 9 8 4

8

3 7 5

2 9 3

9 6 2

2 4 8 1

6 5 7

4 9 1

1 5 8

2

Sudoku #7
5 9 3 4 2

4 6 9 1 3 5 7
2 8 7 4 5 6 9
6 9 3 8 1 7 4

7 6 2 9 5
5 2 4 3 9 1 6
3 5 8 7 4 2 1
9 1 3 5 4 7 8
8 4 7 2 6

7 1 6 8

2 8

3 1

5 2

1 4 8 3

8 7

6 9

2 6

1 9 3 5

Sudoku #8
5 9 1 6 2 8

4 8 7 1 6 3
3 6 7 4 9 1

7 4 5 6 9 3 2
6 5 7 9 2 1 4
8 2 9 3 1 5 7
7 1 8 3 6 9
9 2 5 6 1 4

8 3 9 7 2 5

3 4 7

2 9 5

8 5 2

1 8

3 8

4 6

5 2 4

3 7 8

4 6 1

رويكرد وزارت 
بهداشت و 
درمان كه 
هميشه به نفع 
توليد بوده 
است، بيش از 
 پيش 
توليد محور 
شده و قصد 
دارد واردات را 
كم كند

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1-ضربه سر فوتباليست- نصب و عزل 
و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك 
از وظايف ايشان است- مركز اندونزي

2- محلي كه ورزشكاران براي تفريح 
يا تمرين گرد آين��د- كودك تازه راه 

افتاده- مبدل برقي
3- يكي از شخصيت هاي شاهنامه- 

وطن- بزرگي، شكوه
4- امتحان- نرم و روان- لغزش

5- ترش و ش��يرين- ب��ازي معروف 
هندوان- از غالت

6- بهره، حصه- درياچه شيش��ه اي- 
تلخ

7- مق��دار طعام��ي كه ب��ه يك بار 
در ده��ان گذارن��د- زبان كش��يدن 
به بستني- ماضي ش��دن- اصفهان 

سابق
8- بلند- ستون- نوعي عدسي

9- ك��م مان��ده آدم ش��ود- ت��كان 
خ��وردن- روز عرب- اج��راي مرتب 
تمرين ه��اي بدني براي تكميل قواي 

جسمي و روحي
10- لحظه- يكي از صنايع دستي و 

هنرهاي ايراني- سخنان بيمارگونه
11- جهنم- ضرب شمشير- هنوز قاچ 

نشده!
12- مقابل پود- تنگه استراتژيك- آش 

عدس
13- النه زنبور- نيرنگ- سومين شهر 

وسيع استان گيالن
14- كمك رس��اني- زش��ت و ناپسند- 

هيزم
15- نوع��ي بازي گوي و چوگان كه در 
روي ميز انجام مي شود- با جوش آيد- 

حرف دهان كجي
 عمودي:

1-دانه نهانزا- مسلمان- سرزدن گناه
2- از آث��ار ديدني و تاريخي 
اس��تان فارس كه در شيراز 
واقع شده- بيماري كم خوني 
كودكان��ه-  گ��ردش   -3
كشيده ش��ده- گفت وگوي 

شكوه آميز
4- صندلي چرخدار كودك- 
شانه نساجي- جهت- كالم 

تأسف
5- ب��راي اين ك��ه – پيرزن 

زشت- تصديق روسي
6- مرك��ز ريش��ه اي- فل��ز 

سكه زني- سخن بيهوده
7- ايتالياي باستان- بيابان- 

هدايت كننده، اندرزگوي
از  و  ديدن��ي  نق��اط  از   -8

جاذبه هاي استان تهران
9- نادان- داستان كوتاه- شالوده

10- دع��ا- مقابل حاد- گريه پر صدا و 
آزاردهنده

11- نيم تنه معروف- شعر- از نخستين 
شهيدان اسالم

12- بله نجار!- باد سرد- درخت انگور- 
سرزنش

13- مشاور- از رنگ ها- ضد خوبي
14- مقاب��ل زرنگ!- غذاي خوش��مزه 

شمالي
15- يك��ي از راه هايي كه براي در امان 
ماندن موجودات زنده و غيرزنده از ديده 
شدن به وسيله دشمن به كار مي رود- 

شناس- شاعر مسافر

 افقي:
1-پس��وند ش��باهت- راه يافت��ن- 

غشاي خارجي قلب
2- دلداري- ستيز- عبادتگاه ترسا

3- بجا گذاش��ته- آينده-  سرگرد 
قديم

4- محدوده اي ش��امل چند شهر- 
محبت- نوبت بازي

5- دختر لري- مزاحم- ميرا
6- خوشگذراني- شهري در تركيه- 

غذاي ايراني
7- ه��وو- نخس��تين ق��وم ايراني- 

مخفف كه او – وحشي
8- گوه��ر يكت��ا و بي مانند- قصد- 

شايسته

پنه��ان  ش��يميايي-  عنص��ر   -9
كردن- مانند- پيروز

10- عيب و نقص- فش��ار نگار- از 
خودراضي

11- چي��زي ك��ه دي��ده بش��ود- 
 ح��د نص��اب ورزش��ي- از حروف 

يوناني
12- نيتروژن- جمع شيء- داالن

كفايت ش��ده-  نهي كنن��ده-   -13
گاهنامه

14- گونه ه��ا- از نمازهاي واجب- 
رسم

در  رودي  حضرت��ي-  پي��از   -15
آلمان- سطح و رويه

 عمودي:
1-ظلم- ادعا- ميوه اي سرشار از 

ويتامين
2- نام فرنگي آمار- قس��متي از 

پا
3- گويشي دركشورمان- با گفت 

آيد- دلير
4- سبزي خوراكي- دريا- ميوه- 

سخنان بيمارگونه
5- وب��ا- پيش��كش ها- مخف��ف 
ك��ه  فرج��ه  تعال��ي  عج��ل اهلل 
 ب��ا ن��ام ام��ام مه��دي )موع��ود( 

مي آيد
مليح-  لبخند  6- سوس��ن كبود- 

نوعي چسب نجاري
7- پروردگار- از گازهاي بي رنگ- 

آحاد
8- يك نوع روش تصويرنگاري با 
اس��تفاده از مواد راديواكتيو، براي 

سلول ها و بافت ها
9- ناپ��اك- ف��رق س��ر- بازيكن 

خودي در تيم
فوتب��ال-  ميان��ي  بازيك��ن   -10
شهري در استان كرمان- لنگه بار

از  پيش��تاز-  11- عدد 
انبيا- رودي در عراق

12- مقابل جزئي- برج 
در  تاقچه اي  فرانس��ه- 

ديوار- كشاورز
عرب-  دست هاي   -13
ح��رف  آخري��ن  دود- 

قافيه
انگش��ت نماي   -14
و  نويس��نده  خل��ق- 
منتقد معروف انگليسي 
كه از آثارش ساختمان 
زمان را مي توان نام برد

درخ��ت-  عل��ف   -15
فهرس��ت   پس ان��داز- 

غذا

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4895حل جدول عادی شماره 4895

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4896

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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پزشكان با تغییرات 5 ساله علم پزشكي همگام شونداز همین امروز باید به المپیک فکر کنیم14
 در جهاني كه بيش از 20 هزار دانشگاه در حوزه پزشكي وجود دارد، الزم است تالش هاي خود 

را براي ارتقاي رتبه دانشگاه افزون تر كنيم

12 ورود 3 هزار متخصص به عرصه سالمت كشور12
 تربيت اين ميزان نيروي متخصص معادل كل نيروهاي انساني پزشكي در قبل و اوايل انقالب 

است با اين تفاوت كه توانمندي هاي اين متخصصان ده ها برابر آن نيروهاست

درنگ

 رقابت در صنعت دارو
منافع عده اي را به خطر انداخته است

پرونده رقابت هاي كشتي فرنگي و آزاد جهاني 
استانبول تركيه بسته شد و تيم هاي ملي فرنگي 

و آزاد كشورمان با كسب نمره قبولي به ايران 
بازگشتند. نگاهي گذرا به عملكرد اين دو تيم 

نشان مي دهد كه كسب  بيشترين مدال از 
سوي تيم ملي كشتي آزاد طي سال هاي اخير و 
همچنين كسب جايگاه سومي جهان توسط تيم 

ملي كشتي فرنگي علي رغم تمامي بي عدالتي هاي 
مسئوالن برگزاري اين مسابقات اتفاقي نبوده و 

حاصل سال ها تالش كادر فني و مديريت كشتي 
ايران است

 از مصرف گرايي تا عادت
بعض��ي موضوعات با وج��ود آن كه بارها و بارها نيز تكرار ش��ده اند و 
تقريبًا ديگر نام آش��ناي بس��ياري از افراد جامعه نيز هس��تند در كمال 
تعج��ب باز هم در نهاي��ت بي توجهي به عادت ه��اي خوگرفته اجتماعي 

تبديل شده اند و تغيير چنداني هم نمي كنند.
مص��رف بيش از نياز يك��ي از چالش هاي ب��زرگ اجتماعي جامعه ما 
است كه با وجود آن كه به دفعات در موارد و شرايط متعددي نيز به آن 
پرداخته ش��ده، هنوز به عنوان يك معض��ل اجتماعي بزرگ مورد توجه 

بسياري از كارشناسان و آسيب شناسان است.
نگاه��ي گ��ذرا به خريدهاي روزان��ه، ماهانه و حتي س��االنه به خوبي 
گوي��اي اين موضوع اس��ت. نحوه خريد مايحتاج روزان��ه مثل ميوه، نان، 
خوراك هاي روزانه حتي خريد لباس و لوازم ضروري يا لوكس و تجملي 
همه و هم��ه بدون محدوديت و درنظر گرفتن مي��زان نيازهاي ضروري 
اس��ت. يعني درواقع فرقي نمي كند اين خريدها چقدر ضروري باش��د و 
قيمت ش��ان چقدر باشد در هر صورت ميزان خريدهاي روزانه ما به هيچ 

عنوان با نياز واقعي مان تناسب ندارد.
اين واقعيت تلخ را س��طل هاي زباله كه مملو از ميوه ها و س��بزيجات 
و غذاه��اي نيم خورده و كاالهاي درس��ت مصرف نش��ده اس��ت، نش��ان 

مي دهد.
اين موضوع تنها در موارد اينچنيني خالصه نمي ش��ود حتي خريد و 
مصرف غيرضروري كاالهايي مثل دارو كه چندان هم خوش��ايند نيست 
بس��يار بيش��تر از نياز واقعي اس��ت. به طوري كه براس��اس گزارش ها و 
آمارهاي ارائه ش��ده ايران جزو كشورهاي پرمصرف و متأسفانه بدمصرف 

در زمينه موادغذايي، دارو و موادمصرفي است. 
تمامي اينها در حالي است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان 
نوعي مصرف بهينه در خريدهاي اينچنيني به فرهنگ تبديل شده است 
ب��ه طوري ك��ه خريد دارو به ص��ورت دانه اي و نه بس��ته اي كاماًل امري 
عادي محس��وب مي شود. از س��وي ديگر با بررسي هاي بيشتر با توجه به 
فصل گرم يا س��رد سال و ميزان نياز به اندازه اي، مواد مصرفي خريداري 
مي ش��ود كه ظرف كمترين زمان ممكن تا قبل از فاس��د شدن بتوان از 

آن استفاده كرد.
بنابراين كمترين ميزان مصرف به اضافه كمترين اس��راف در بسياري 

از اين كشورها به يك فرهنگ رايج تبديل شده است. 
با اين وجود ما هر روز بس��يار بيشتر از نيازهاي واقعي خودمان خريد 
مي كني��م و اين در حالي اس��ت كه همان مي��زان خريد را نيز به صورت 
بهين��ه مصرف نمي كنيم. در واقع ما فقط به خريد زياد عادت كرده ايم و 
در نتيج��ه بخش زيادي از اين خريدهاي غيرهدفمند در بدترين ش��كل 
ممك��ن مص��رف و در نتيجه بخش زي��ادي از آن دور ريخته مي ش��ود. 
جالب ت��ر اينك��ه اين فرهنگ در حد ميوه و س��بزيجات باقي نمانده و به 
لوازم خانه و دكوراس��يون و تغييرات هر ساله نيز رسيده است به طوري 
كه بسياري از افراد عادت كرده اند هر سال بدون هيچ دليل خاصي تمام 
ل��وازم خانگي خود را عوض كنند و در نتيجه مصرف گرايي را بيش��تر به 

يك عادت ناپسند تبديل كنند.
به نظر مي رس��د بعد از اين مدت و تمام تلنگرهايي كه در اين زمينه 
وجود دارد زمان آن فرا رس��يده اس��ت در اين عادت غلط كه به فرهنگ 

تبديل شده، بازنگري كنيم.

 ما در المپيك لندن سه شانس مدال طال داريم، البته به شرطي كه كشتي گيران مغرور نشوند 
و در باد اين قهرماني نخوابند

   صفحه 12

 سال هفدهم  شماره 4896  يكشنبه  3 مهرماه 1390 26 شوال 1432 25 سپتامبر 2011

واكاوي جریان هاي اخیر صنعت دارویي كشور در گفت وگوي  با معاون سازمان غذا و دارو

صفحه 14 

دینا درستكار

123456789101112131415

شعنندزشتاوباهب1

ندوساهمانرجنر2

اسايسراممارجا3

سيلدناريويات4

هورگشاكنكري5

بهكباشراثياس6

همعاليزانولول7

رابگرراسيياقا8

امودندرتسگناو9

مسانجاهماجرا10

رجزابناانيم11

ارحسانتوهمشي12

دالواهزورينرو13

ايوجماوگساوير14

ندادسپناواتعرش15

123456789101112131415

درتهمانملسموبا1

يتابنمدنگاقون2

سييراوامسنارت3

كلپزكرمراراي4

هرواتاومانت5

انعبرمميركتو6

فدهيسكاتاروشك7

ربوانالدناليس8

يهاودنوادخداي9

نراشايدوجودن10

شانونكاتيدا11

جرمرشهجارتسد12

همادادنورتحار13

ايهمدزياشيالا14

نارادهدنزبشدنج15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

21۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

$100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   : کالسهای از دانش آموزان و والدین عزیز جهت نام نویسی گستردهدعوت 

  سوم، چهارم و پنجم  ، دوم،اول پیشرفته ،اول مقدماتی

 سپتامبر  ۱۲:  الین)(به صورت آن تاریخ شروع کالسها

  اینترنتی مدرسه : سایتنویسی روش نام

 دالر فرزندان بعدی ۱۵۰دالر فرزند نخست ،  ۱۸۰: هزینه 

 آموزگاران و گروه اجرایی :  ،هادهاخانودانش آموزان،  حضوربا  حصیلیتع سال شرو دهماییگر 

 )خط سبزدر پارک آنگرنیون (انتهای  سپتامبر ۵ 

 .را دلگرمتر خواهد کرددیدار شما و تبسم فرزندان شما ما 

 

نویسی مدرسه پارسی زبان دهخدانام  
۲۰۲۱-۲۰۲۰سال  تحصیلی   

 

 :  جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق ایمیل و یا تلفن مدرسه دهخدا با ما تماس بگیرید

admin@dehkhodaschool.com 

۱-۴۳۸-۲۳۸-۳۰۹۱+ 

http://www.dehkhodascholl.com/registration 
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صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    
•   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی 
    از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

-----------------

•   دکتر مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 

ختفیف عالی

کلینیک بروسار

ویژه بیماران جدید 

جرم گیری رایگان 

)به ارزش 14۰ دالر(

در صورت اجنام 

معاینه کامل 
End of the prom

otion:

31 August, 2020
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

  داخل آستین خود
سرفه کنید

  دستهای خود را
بشویید

  فاصله خود را
حفظ کنید

 صورت خود را بپوشانید
  )اگر فاصله کمتر از دو

متر است)

 در همه انواع حمل و نقل
 عمومی و در مکان های

 عمومی تا حدی محصور
 برای سنین 12 سال و باالتر

 اجباری است.
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Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

PAiVAND

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  

H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

به مدیریت: 
بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

GUY

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 
(Corner: St- Marc)
Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(

نشانی 
جدید

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00
EVENING CLASSES:

OR

$100.00

Call for 

appointment




